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Okruhy ke SZZ z PSYCHOLOGIE pro ak. rok 2022/2023 
Obor: Sociální a charitativní práce – bakalářské studium 

1. Psychologie jako empirická věda, její předmět a jeho vývoj, metodologie, metody 

a psychologické zákonitosti. Význam psychologických poznatků pro sociální práci.  

2. Psychoanalýza, její vznik, teorie a model instancí osobnosti. Individuální a analytická 

psychologie, neopsychoanalýza, její vznik a hlavní představitelé. Využití v psychoterapii 

a v sociální práci.  

3. Základní paradigma kognitivní psychologie. Kognitivně-behaviorální přístupy a jejich 

praktické využití v sociální práci: Úkolově orientovaný přístup v sociální práci.  

4. Paradigma humanistické psychologie, její praktické využití v sociální práci. Její varianty, 

hlavní představitelé, historický význam a srovnání s behaviorismem.  

5. Pojetí osobnosti v psychologii. Geneze osobnosti a funkce sebejá. Psychické vlastnosti 

osobnosti: inteligence, temperament a charakter. Teorie osobnosti.  

6. Ontogenetická psychologie. Teorie a fáze psychického vývoje, jeho činitelé. 

7. Raný psychický vývoj dítěte, teorie vazby. Charakteristika období předškolního a školního 

dětství.  

8. Období pubescence a adolescence. Charakteristika období dospělosti a stáří.  

9. Senzorické procesy: subjektivní a objektivní svět, vnímání jako organizace subjektivní 

zkušenosti. Imaginace, pozornost, jejich funkce, druhy a poruchy.  

10. Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy a funkce. Myšlení a řeč, jejich formy. 

Myšlení jako řešení problémů. Vývoj a poruchy myšlení.  

11. Motivace a vůle. Potřeby a jejich funkce, principy motivace, rozhodování a volní regulace 

jednání.  

12. Emoce. Základní dimenze a funkce emocí. Emoce a kognice. Základní druhy emocí. Teorie 

emocí. Poruchy emocí.  

13. Psychopatologie. Norma a normalita. Klasifikace duševních poruch. Psychotická 

onemocnění. Neurotická onemocnění. Poruchy osobnosti. Psychopatologie dětí 

a mládeže. Krizové životní situace a kritické aspekty životního prostředí. 

14. Sociální psychologie. Proces socializace. Sociální motivace a kognice, interakce 

a komunikace. Sociální učení. Altruismus a agrese. Využití v sociální práci. 

15. Sociální skupina a její druhy. Struktura a dynamika malé skupiny; normy a role. Problémy 

školy, rodiny a pracovní skupiny. Sociometrie. Patologické projevy skupiny.  
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16. Psychoterapie. Druhy, cíle, metody a techniky psychoterapie. Poradenství. Doprovázení. 

Vzdělávání. Využití v sociální práci.  

17. Náročné životní situace a jejich druhy. Frustrace, konflikty a stres. Strategie zvládání 

stresu. Psychosociální krizová pomoc, spolupráce a krizová intervence.  

18. Význam a procesy sebepoznání a sebereflexe sociálního pracovníka. Význam a využití 

supervize a intervize jako základních prostředků sebereflexe. Možnosti psychohygieny 

sociálního pracovníka. Spiritualita v sociální práci. 


