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1.

Psychologie jako věda
(Význam a předmět psychologie, přehled psychologických disciplín. Historické
mezníky a současné směry v psychologii, významné osobnosti, metody klinické a
výzkumné práce)

2.

Rozdělení psychických jevů, procesy pamětní, učební a řečové
(Charakteristika a přehled psychických jevů, funkce, vlastnosti a determinace lidské
psychiky, čití, vnímání, představy, fantazie, paměť, učení, řeč)

3.

Procesy citové, motivační
(Rozdělení citových procesů, potřeby, zájmy, motivace, cíle, aspirace, ambice,
hodnoty, vůle)

4.

Psychologie osobnosti
(Pojem osobnost, struktura osobnosti, vrozené, získané vlastnosti, typologie, metody
poznávání osobnosti, sebehodnocení a sebepoznávání)

5.

Vývoj dítěte do 1 roku
(Determinanty vývoje osobnosti, vývojová období jedince, období prenatální a
novorozenecké, kojenecké. Psychomotorický vývoj dítěte)

6.

Vývoj dítěte od 1 – 6 let
(Období, batolecí, předškolní věk, klasifikace a význam hry)

7.

Vývoj dítěte os 6 do15 let
(Problematika školní zralosti, poruchy učení a chování u dětí, puberta)

8.

Období adolescence a dospělosti
(Kritéria dospělosti, vývoj a tvorba vlastností, hodnotového systému, vznik a krize
partnerských vztahů rodičovství, tvorba sociálních rolí, životní mezníky)

9.

Období stáří
(Psychosociální aspekty stárnutí a stáří, metody zaměstnávání seniorů, volnočasové
aktivity, psychické poruchy ve stáří, sociální aktivizace seniorů)

10. Sociální podstata osobnosti
(Socializace, sociální percepce, sociální učení, atribuce, sociální interakce,
prosociální chování, poruchy socializace)

11. Sociální skupina
(Dynamika skupin, rodina, skupinové role, konformita, altruismus, minority, gender)
12. Sociální komunikace
(Rozdělení, komunikační formy, techniky a styly)
13. Psychohygiena, zvládání krizových situací
(Metody psychohygieny, techniky zvládání krizových situacích, šok, panika,
mobbing, bossing, syndrom vyhoření)
14. Konflikt
(Konflikty příčiny a metody jejich zvládání, agresivita, manipulace, šikana, týrání,
zneužívání, domácí násilí)
15. Závislosti
(Mechanismus vzniku závislostí, rozdělení, diagnostika, metody léčby
závislostí)
16. Poruchy chování a poruchy osobnosti
(demence, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické a úzkostné poruchy, PTSP,
mentální retardace, demence)
17. Psychosomatika a psychoterapie
(Stres, frustrace, deprivace, prevence stresu, vznik psychosomatických onemocnění,
psychoterapeutické metody. Copingové strategie)
18. Problematika handicapovaných
(Rozdělení postižení – postoje společnosti, oblasti péče o postižené)
19. Psychologie nemoci a zdravotnického prostředí
(Autoplastický obraz nemoci a zdravotnického prostředí, psychologie akutních,
subakutních a chronických onemocnění)
20. Problematika chronicky a nevyléčitelně nemocných
(Psychologické metody tlumení bolesti, psychologie umírání, smrti, etické aspekty)
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