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Seznam témat
Psychologie jako věda.
Předmět psychologie. Původ slova. Historie oboru. Psychologické disciplíny.
Hlavní psychologické směry. Práce psychologa a jeho uplatnění v konkrétních
situacích. Význam psychologie v práci pomáhajících profesí.
Lidská psychika.
Pojem lidská psychika. Biologická a sociální determinace. Chování a prožívání.
Vědomí a nevědomí. Spánek. Vliv sociálního prostředí na psychiku.
Metody používané v psychologii a jejich význam v oblasti sociální péče.
Psychodiagnostika. Terapie.
Popis jednotlivých metod užívaných psychology, ev. jinými profesemi.
Psychoterapie. Práce psychologa. Aplikovaná psychologie. Význam psychologie
pro pracovníka v sociálních službách. Osobnost klienta.
Poznávací procesy.
Čití. Vnímání. Vlastnosti, zvláštnosti a poruchy vnímání. Smyslové klamy.
Kompenzace nedostatků ve vnímání. Představy a fantazie. Asociace představ.
Typy představivosti.
Myšlení a řeč.
Pojem a podstata myšlení. Formy myšlení. Myšlenkové operace. Druhy myšlení.
Řešení problému. Poruchy myšlení. Druhy řeči. Vývoj řeči. Poruchy řeči, narušená
komunikační schopnost.
Procesy paměti. Paměť a učení.
Podstata paměti. Fáze paměti. Druhy a typy paměti. Poruchy paměti. Rozvíjení
paměti. Proces učení. Typy a druhy učení. Obsahy učení. Činitelé ovlivňující
učení.
Psychické procesy a stavy. Emoce. Pozornost. Vůle.
Pojem emoce. Projevy citů. Vlastnosti citů. Druhy citů. Individuální zvláštnosti
citů. Citové poruchy (citová labilita, citová pomalost, citová ambivalence, apatie,
tupost, patická nálada, manická, depresivní, melancholická, apatická, euforická,
patický afekt, patická vášeň, averze, fobie, komplex). Frustrace, deprivace, stres,
fobie, deprese. Stavy pozornosti. Druhy a vlastnosti pozornosti. Pojem vůle.
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Průběh volního jednání. Poruchy vůle.
Psychologie osobnosti. Vrozené dispozice a vlastnosti. Temperament. Pudy.
Vlohy.
Předmět psychologie osobnosti. Utváření osobnosti. Struktura osobnosti. Rysy
osobnosti. Druhy temperamentu. Instinkt. Pud. Pojem vloha, druhy. Poruchy osobnosti
Psychologie osobnosti. Získané dispozice a vlastnosti. Schopnosti. Inteligence.
Vědomosti. Dovednosti. Návyky. Zvyky. Motivace. Charakter.
Pojem schopnosti. Stupně a druhy schopností. Pojem vědomosti a dovednosti.
Pojem zvyky a návyky. Pojem motivy. Charakter a charakterové vlastnosti. Poruchy
osobnosti.
Vývojová psychologie.
Předmět vývojové psychologie. Ontogeneze. Fylogeneze. Faktory ovlivňující
vývoj člověka. Obecné zákonitosti vývoje. Jednotlivá vývojová období.
Prenatální, perinatální a novorozenecké období.
Popis období. Somatický, kognitivní a citový vývoj. Problematika těhotenství,
porodu, šestinedělí. Komunikace mezi matkou a dítětem.
Kojenecké a batolecí období.
Popis období. Somatický vývoj (pohybový vývoj, vývoj uchopování, vývoj
lokomoce a jemné motoriky). Kognitivní vývoj. Vývoj řeči a komunikace.
Socializace. Separační úzkost. Hra.
Předškolní období.
Popis období. Somatický vývoj. Vývoj kresby. Ambidextrie. Kognitivní vývoj.
Vývoj řeči. Citový vývoj. Socializace. Hra, sociální aktivizace. Školní zralost.
Mladší školní věk.
Popis období. Somatický vývoj. Kognitivní vývoj. Citový vývoj. Školní úspěšnost.
Specifické poruchy učení a chování. Sociální aktivizace, hra.
Období dospívání. Pubescence a adolescence.
Popis období. Somatický vývoj. Motorika. Sexualita. Kognitivní vývoj. Citový
vývoj. Sociální aktivizace. Problematika volby povolání. Problematika negativních
sociálních jevů.
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Dospělost.
Popis období. Časná, střední a pozdní dospělost. Somatický vývoj. Kognitivní
vývoj. Citový vývoj a socializace. Vývojové krize.
Stáří.
Popis období. Časové rozdělení období. Somatický, kognitivní a citový vývoj.
Socializace a aktivizace. Umírání a smrt.
Komunikace a její význam.
Proces komunikace. Typy komunikace. Komunikační formy. Zdravá komunikace.
Rétorika. Zásady a postupy při jednání s klientem.
Komunikace neverbální a verbální.
Pojem neverbální komunikace. Složky neverbální komunikace. Pojem verbální
komunikace (paralingvistika, mluvená řeč, úspěšná verbální komunikace,
asertivita, sdělování činy, devalvace, evalvace). Překážky v komunikaci.
Sociální psychologie.
Předmět a metody sociální psychologie. Socializace a sociální učení. Sociální
percepce, chování a interakce. Konformita. Konflikt. Poruchy socializace.
Sociální skupiny.
Znaky sociální skupiny. Pozice členů ve skupině, jejich role. Rozdělení sociálních
skupin. Sociální norma. Rodina. Náhradní rodinná péče.
Psychopatologie.
Předmět psychopatologie. Duševní poruchy a jejich klasifikace.
Poruchy osobnosti. Úzkostné poruchy, Somatoformní poruchy. Disociativní
poruchy. Poruchy nálad. Poruchy příjmu potravy. Násilné chování. Závislosti.
Poruchy pohlavní identity. Sebevražedné jednání.
Psychologie náročných životních situací.
Náročné životní situace. Reakce na svízelnou situaci. Stres. Krize. Frustrace.
Deprivace. Syndrom vyhoření. Duševní hygiena. Psychické zdraví. Asertivita.
Psychologie jednání s klienty se specifickými projevy chování a specifickými
potřebami.
Klienti se specifickým prožíváním a chováním. Klienti s věkovými specifiky.
Přístup ke klientům s handicapem. Schizofrenie. Autismus. Mentální retardace.
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Osobnost pracovníka v pomáhající profesi.
Pracovník v pomáhající profesi. Sebepoznání a sebehodnocení. Osobnost
pracovníka. Profesionální deformace. Syndrom vyhoření. Péče o duševní zdraví
pracovníka
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