
VOLITELNÁ PSYCHOLOGIE  
V předmětu volitelná psychologie, který si budou studenti vybírat jako volitelný, budeme využívat 

dosavadní získané vědomosti a dovednosti žáků z předmětu základy společenských věd, zejména z 

oblasti psychologie, sociologie, filosofie. V tomto předmětu se snažíme žáka připravit na další 

vzdělávání na vysoké škole psychologického, sociologického, pedagogického a vůbec humanitního 

směru. Tento volitelný předmět má studentovi poskytnout rozšíření základních znalostí z hodin 

společenských věd a zároveň jejich propojení a aplikaci na praxi. 

 

TÉMATA - 3. ročník/septima 

Předmět psychologie, rozdělení psychologie 

Přístupy k psychice – biologický, sociologický, psychologický 

Determinace psychických jevů 

Obecná psychologie 

Psychologické jevy (popis): 

vnímání, představy, fantazie, vědomí, paměť, myšlení, inteligence, city, vůle, pozornost 

Psychologie učení 

Motivace 

Metodologie psychologie, výzkum v sociologii 

Vývojová psychologie 

hybné síly psychického vývoje 

etapy psychického vývoje 

Psychopatologie a sociopatologie 

Normy, mechanismy variability lidské psychiky, přehled poruch jednotlivých psychických 

funkcí, psychologické vyšetření 

Nemoc jako psychologický problém 

Psychologická problematika některých neurologických onemocnění 

Psychologická problematika zdravotně postižených 

Demence, mentální retardace 

Psychotická porucha jako psychosociální problém, schizofrenie 

Poruchy nálad, afektivní poruchy, neurotické poruchy 

Poruchy příjmu potravy 

Poruchy osobnosti, sebevražedné jednání 

Agresívní chování, jeho příčiny a varianty, poruchy chování v dětství a dospívání 

Problémy spojené se životním stylem – závislosti, návykové a impulsivní poruchy 

Problémy spojené s nevhodným působením rodiny 

Problémy vyvolané negativním působením společnosti 

Pracovní a ekonomické problémy, psychologické problémy spojené s delikventním chováním 

a penitenciární péče 

Poruchy učení 

Duševní zdraví a duševní hygiena 

Témata - 4 ročník/oktáva 

Dějiny psychologie 

Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filosofie 

Vznik a vnitřní diferenciace oboru psychologie 

Hlavní směry psychologie 20. století: 

gestaltismus 

behaviorismus 

psychodynamická psychologie 

existenciální a humanistická psychologie 

kognitivní psychologie 

transpersonální psychologie 

Postmoderní psychologie 

Psychologie v českých zemích 



Psychoterapie – druhy, cíle, směry 

Psychologie osobnosti: 

funkční modely osobnosti 

osobnost jako osobitost 

Sociální psychologie: 

sociální skupiny a jejich charakteristiky, skupina a její vedoucí, vliv skupiny na jedince, dynamické 

interpersonální vztahy 


