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1. Psychologie 

Význam pojmu, stručná historie, psychologické disciplíny, metody práce, stručná charakteristika jednotlivých 

poznávacích procesů a jejich poruch 

 

2. Psychologie osobnosti   

Význam pojmu osobnost, skladba osobnosti, Kretschmerova konstituční typologie, temperamentová 

typologie, charakterové vlastnosti, inteligence, motivace, potřeby, zájmy, metody poznávání osobnosti, 

chyby v poznávání osobnosti 

 

3. Poruchy osobnosti a chování 

Vymezení pojmu porucha osobnosti, obecná kritéria pro hodnocení poruch osobnosti, příčiny vzniku, stručný 

popis jednotlivých typů poruch osobnosti 

 

4. Komunikace 

Vysvětlení pojmu, formy a struktura komunikace, rozsah komunikace, komunikační styly, prostředky 

neverbální komunikace, specifika komunikace s hendikepovanými jedinci  

 

5. Socializace 

Vysvětlení pojmu socializace, socializační činitelé, aspekty socializace, sociální interakce a její motivy, sociální 

percepce, sociální význam zdravotního postižení 

 

6. Teorie sociálních skupin 

Definice skupiny, klasifikace skupin, normy, sankce, styl vedení, pozice, dynamika, tvoření skupiny 

 

7. Syndrom CAN 

Definice, základní charakteristiky CAN, základní varianty syndromu týraného dítěte, rizikoví rodiče, rizikové 

děti, zneužívání jako forma týrání, formy zneužívání, rizikoví rodiče, rizikové děti, rizikové situace, důsledky 

týrání a zneužívání  

 

8. Poruchy příjmu potravy a problémy spojené se životním stylem 

Význam tělového schématu, mentální anorexie a bulimie, postoj společnosti, závislosti – alkohol, drogy, 

tabák, patologické hráčství – odraz v rodině, zaměstnání 

 

9. Pervazivní vývojové poruchy – dětský autismus 

Příčiny vzniku, klinický obraz – socializace, vztahy k lidem, porucha sociální adaptace, učení, řeč, emoce, 

chování, vývoj autistických dětí a jejich prognóza, sociální význam, léčba 



 

 
 

 

10. Nemoc jako psychologický problém  

Zdraví, nemoc, subjektivní obraz nemoci, reakce na somatickou chorobu, sociální význam, postoje 

společnosti, hodnocení nemoci, psychosomatická nemoc, nemoc v dětství, psychosomatické poruchy 

dětského věku, terapeutická práce se somaticky nemocnými  

 

11. Vybrané duševní a behaviorální poruchy - Demence 

Klinické projevy demence, typy demencí a jejich průběh, sociální význam, průběh demence v dětském věku, 

možnosti terapie demence 

 

12. Vývojová psychologie 

Předmět vývojové psychologie, předmětné okruhy, historie oboru, činitelé vývoje, obecné znaky vývoje, 

období prenatální, novorozenecké, vývoj předčasně narozených dětí 

 

13. Období kojenecké 

Obecná charakteristika, vývoj senzomotorických dovedností, počátky vývoje řeči, stádia socializace, rozvoj 

sebepojetí kojence 

 

14. Období batolete 

Obecná charakteristika, vývoj tělesný, psychický, pojmy retence a eliminace, osobnost batolete, moratorium 

batolecího věku, mechanismus kyvadla, separační úzkost, socializace a komunikace, role otce, sourozenců 

 

15. Období předškolního věku 

Obecná charakteristika, vývoj myšlení, typické znaky myšlení, význam kresby, hry a pohádky, rozvoj 

verbálních schopností, identity, socializace, význam rodiny, komunikace 

 

16. Období školního věku 

Školní zralost a školní připravenost, rozdělení školního věku, mladší školní věk – škola, rodina, sourozenci, 

socializace, poznávací procesy 

 

17. Období středního a staršího školního věku 

Obecná charakteristika obou období, role, význam vrstevníků, fáze a proměny v období dospívání 

 

18. Adolescence 

Obecná charakteristika, důležité proměny, psychosociální moratorium, tělo jako součást identity, 

kompetence a výkon adolescenta, adolescenti a vrstevníci, adolescentní rodičovství, vztah adolescentů 

k víře, nebezpečí sekt 

 

19. Dospělost 

Charakteristiky mladé, střední a starší dospělosti, profesní role, manželství, rodičovství, krize středního věku, 

změny tělesné a psychické, uzavírání profesní kariéry 



 

 
 

 

20. Stáří 

Charakteristiky raného a pravého stáří, ageismus, změny tělesné a psychické, manželství, vztah k vnukům, 

zátěžové situace stáří, vztah k víře, potřeby starých lidí, thanatologie 

 

 

 

Zpracovala v červnu 2021 MUDr. Danuše Šiková 
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