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Okruhy ze základů psychologie (2017/18) 

 
 

1) Osobnost a determinace lidské psychiky. Determinismus a psychologický        

determinismus, environmentální a nativistické teorie v přístupu k determinaci,       

bio-psycho-sociálně-duchovní přístup k determinaci lidské psychiky. 

2) Zdroje psychologie a stručný přehled dějin psychologie. 

3) Předmět a význam psychologie, systém psychologických disciplín. 

4) Psychologické vymezení a charakteristika osobnosti a jejich složek – oblast poznání,           

emoce, temperament a motivace. 

5) Předmět vývojové psychologie, vývojový pohled na člověka, periodizace a teorie          

psychického vývoje. Procesy zrání a učení.  

6) Zvláštnosti dětské psychiky a psychologická charakteristika dětské hry. 

7) Psychologická charakteristika dítěte předškolního věku. Vývoj motoriky, poznávacích        

procesů, emoční a sociální vývoj.  

8) Psychologická charakteristika a vývoj dětské kresby, využití kresebného projevu         

v předškolním věku. 

9) Definice sociální psychologie. Sociální komunikace, druhy komunikace, personální        

percepce. 

10) Sociální skupiny, definice a klasifikace skupin, vlastnosti skupiny. 

11) Socializace, druhy socializace, sociální učení, příčiny neadekvátní socializace. 

12) Agrese, druhy, příčiny, vývoj, možnosti ovlivnění agrese. Šikana, etapy, řešení šikany,           

prevence šikany. Vliv mediálního násilí na děti. 

13) Možnosti ovlivnění nežádoucího chování u dětí – odměňování, trestání, modelování,          

vyhasínání, desenzibilizace, metafory. 

14) Vztah učitele k dítěti. Osobnostní předpoklady zdravých vztahů. Příčiny a důsledky          

narušených vztahů pro další vývoj dítěte. Styly vedení (autoritativní, demokratický,          

liberální). 

15) Problém motivace v práci učitele/učitelky. Druhy motivace. Motivační postupy        

s příklady v práci s dětmi předškolního věku. 



16) Komunikace s dítětem předškolního věku. Věcný a vztahový aspekt komunikace.         

Popisný a posuzující jazyk pedagogické komunikace a jeho vliv na dítě a atmosféru ve              

skupině. 

17) Nejčastější psychické problémy dětí předškolního věku, jejich poradenská zvládání a          

diagnostika. 
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