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1.  Psychologie jako věda 

-  Předmět psychologie, metody 

- Psychické jevy, psychologické vědní disciplíny, význam psychologie pro  

  sociální činnost 

- Psychologické směry a jejich představitelé 

 

2. Popis psychických jevů 

- Vnímání, představy, fantazie, řeč 

- Myšlení, city, pozornost, vůle, paměť 

 

3. Psychologie osobnosti 

- Vymezení pojmu osobnost, normality, patologie osobnosti 

- Činitelé podílející se na utváření osobnosti 

- Vývoj osobnosti – etapy duševního vývoje 

 

4. Psychologie osobnosti 

- Charakter, postoje, hodnotová orientace 

- Motivace, význam motivace, motivační vlastnosti osobnosti 

- Vlastnosti osobnosti – schopnosti, dovednosti, charakter, vědomosti, návyky,  

   temperament, typologie 

 

5. Vývojová psychologie 

- Charakteristika ontogenetického vývoje 

- Jednotlivá vývojová stádia  - prenatální období, natální období,   

  novorozenecké, kojenecké, batolecí.  

 

 



6. Vývojová psychologie 

- Periodizace vývoje psychiky 

- Jednotlivá vývojová stádia - předškolní období, mladší školní věk, pubescence,   

  adolescence, dospělost, stáří 

 

7. Sociální psychologie 

- Předmět sociální psychologie 

- Sebepoznání, sebehodnocení, sebevýchova, sebeúcta, sebeobraz, sebepojem 

- Specifika osobností klientů sociálních služeb 

- Hierarchie lidských potřeb, potřeby člověka v jednotlivých životních 

  období, poruchy saturace potřeb 

 

8. Socializace osobnosti 

- Socializace osobnosti, poruchy socializace 

- Sociální učení, sociální percepce, sociální postoj 

 

9. Jedinec v sociální skupině 

-  Vliv skupiny na jednotlivce, klasifikace a struktura sociální skupiny, sociální   

    pozice, role a status 

- Vzájemné vztahy ve skupině – afilace, atraktivita, láska, agresivita,  

   prosociální chování 

 

10. Sociální interakce a komunikace 

- Utváření sociálních interakcí, sociální chování 

- Formy mezilidské komunikace, struktura komunikace, komunikační styl,  

  asertivita 

 



11. Sociální interakce a komunikace 

- Komunikace s rozdílnými věkovými kategoriemi,  

- Atributy profese - typologie pracovníků v sociálních službách, produktivní a  

   neproduktivní chování pracovníků v sociálních službách 

- Profesní etika v sociální práci, etický kodex 

 

12. Tíživé životní situace 

- Problémové situace, konflikt, stres, následky stresu, prevence stresu 

- Frustrace, deviace, reakce člověka na tíživou životní situaci 

 

 

13. Tíživé životní situace 

- Závislost, týrání, zneužívání klientů 

- Duševní hygiena člověka 

 

- syndrom vyhoření, relaxační techniky 

 

- význam zdravého životního stylu, stravovacích návyků, pohybových aktivit,   

 

  pracovních podmínek pro své zdraví 

 

 

14. Pedagogická psychologie 

 

- Pedagogika a výchova – předmět, význam 

 

- Vzdělávání, vyučování, učení 

 

- Podmínky výchovy, výchovné prostředky 

 

- Vzdělávací metody 

 

- Odměna, trest, osobnost učitele 

 

 

 



15. Klinická psychologie 

 

- Vývojové poruchy 

 

- Poruchy osobnosti, deprese 

 

- Psychoterapie, její cíle a metody 

 

16. Obecná pedagogika 

- Vysvětlete přínos pedagogiky pro sociální činnost, systém pedagogických  

   disciplín, vztah pedagogiky k ostatním vědám, funkce pedagogiky,  

   pedagogický výzkum a jeho metody 

- život a dílo J.A. Komenského 

 

17. Vzdělávání a výchova 

- Funkce, znaky výchovy a vzdělávání, vývoj jedince z hlediska výchovy a  

   vzdělávání 

- Cíle a obsah výchovy, složky výchovy  

- Výchovný proces, etapy výchovného procesu, efektivita výchovného  

   procesu, výchovné zásady  

 

18. Rodina 

- Pojem rodina, znaky funkční rodiny, funkce rodiny, poruchy rodiny 

- Prameny a principy rodinné výchovy, péče o rodinu 

- Spolupráce rodiny a školy, pojem rodina v současnosti, vliv ekonomiky a  

   sociální politiky na fungování rodiny 

 

 

 

 



19. Systém vzdělávání v ČR 

- Celoživotní výchovně vzdělávací systém 

- Vzdělávací soustava ČR, systém vzdělávání, speciální školská zařízení 

-  Charakteristika vzdělávacích a sociálně výchovných zařízení 

 

20. Speciální pedagogika 

- Základní pojmy speciální pedagogiky, 

- Etopedie – zákl. terminologie, poruchy chování – klasifikace a typologie,  

   vysvětlete konkrétní projevy problémového chování 

- Psychopedie – zákl. terminologie, etiologie, klasifikace mentálního  

  postižení, zaměstnávání osob s mentálním postižením 

- Tyflopedie – zákl. terminologie, charakteristika osob se zrakovým  

     postižením, základní dělení, kompenzační pomůcky 

 

21. Speciální pedagogika 

- Předmět a cíl speciální pedagogiky, 

- Surdopedie – zákl. terminologie, surdopedické zásady, 

  kompenzační pomůcky 

- Somatopedie – zákl. terminologie, terapeutické přístupy u klientů  

   s omezením hybnosti 

- Specifické poruchy učení – zákl. terminologie 

 

22. Sociální pedagogika: 

- Základní disciplíny sociální pedagogiky 

- Volný čas dětí a dospělých: funkce volného času, instituce volného času  

- Migranti a národnostní menšiny: význam, cíle, prostředky multikulturní  

   výchovy, národností menšiny v ČR, uprchlická zařízení 

 



23. Sociálně patologické jevy 

- Příčiny, rizikové faktory sociálně patologických jevů, prevence 

- Záškoláctví, šikana, kriminalita, delikvence, drogy 

- Poruchy v životě jednotlivce – bezdomovectví, agrese, xenofobie,  

   sebevražednost 

- Poruchy v životě společnosti – extrémní hnutí, sekty 

 

24. Andragogika 

- Zvláštnosti učení dospělých 

- Metody, formy, zásady práce vzdělávání dospělých 

- Období stáří, problematika stáří a stárnutí, změny ve stáří, aktivizace seniorů,  

   univerzita III. Věku, kritické body v sociální práci se seniory 

 

25. Metody sociální práce, domácí násilí 

- Metody sociální práce – krizová intervence, streetwork, dobrovolnictví 

- Pojem domácí násilí, oběti domácího násilí, pachatelé domácího násilí 

- Prevence a pomoc obětem domácího násilí, formy domácího násilí 

 


