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Sylabus kurzu: 
Psychologie  

 

Výchozí úroveň studentů: 

 středoškolská úroveň znalosti biologie 

 základy znalosti psychologie v rámci předmětu Základy společenských věd 

 

Cílová úroveň studentů: 

 znalost biologie ve vztahu k funkcím lidského těla   

 znalost psychologie ve všech jejich disciplínách 

 rozvoj kritického a kreativního myšlení 

 znalost dějin psychologie 

 pochopení psychologických pojmů v souvislostech 

 studenti se připraví na testy Obecných studijních předpokladů (Scio testy) 

 studenti se připraví na Testy studijních předpokladů (produkt MU) 
 

Doporučená literatura: 

 Čáp,J., Čechová,V.,Rozsypalová,M.: Psychologie I. SPN, Praha 1992 

 Gillernová,I., Buriánek, J.:Základy psychologie a sociologie. Fortuna, Praha 1995 

 Gillernová, I.: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 1999 

 Hellas, Z. : Psychologie pro střední školy. Fortuna, Praha 1995 

 Hoskovcová, S. – Gruber, J. : Testy na psychologii. Fragment, Praha 2004 

 Atkinsonová, R.L. a kol. : Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995, 2.vydání 

portál, Praha 1997 

 Hunt, M.: Dějiny psychologie. Portál, Praha 2000 

 Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995 

 Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Vodnář, Praha 1995 

 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1997 

 Langmaier, J., Krejčířova, D.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 

 Laucken,U., Schick,A.,Hoge,H.: Úvod do studia psychologie. ISV, Praha 1999 

 Jiránek, F., Souček, J.: Úvod do obecné psychologie. UK, Praha 1991 

 Výrost,J., Slaměník,I.: Sociální psychologie, Portál, Praha 

 Hayesová,N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998 

 Drapela,V.J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1997  

 Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Orbis, Praha 1992 

 Říčan, P., Krejčířová, D.: Dětská klinická psychologie, Portál, Praha 

 Kodrlová, I. : Příprava na testy studijních předpokladů. Praha: Fragment 

 Stavěl, J.: Antická psychologie. Praha, SPN, 1972. 

 Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte. Praha, Karolinum, 2010. 

 Štikar, J., Rymeš, M. a kol.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum, 2003. 

 

Doporučujeme se věnovat širšímu spektru témat, nezaměřit se jenom na jednu 

psychologickou školu a směr. 
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Obsah kurzu:  

 

 základní psychologické disciplíny a bio-psycho-sociální model fungování člověka 

 orientace v základní literatuře 

 zažití psychologických pojmů do povědomí, přepojení a uložení odborných výrazů 

do paměti, rozvoj kreativního myšlení 

 Obecné studijní předpoklady 

 Testy studijních předpokladů 
 

Časový plán: 

Uvedení do kurzu + možnosti studia psychologie v ČR    

 Úvod do kurzu psychologie, technické záležitosti, ukončení kurzu (test), představení 

lektora 

 Představení studentů + jejich motivace ke studiu psychologie  

 přehled možností, kde studovat psychologii, rozdíl mezi jednooborovým a 

dvouoborovým studiem, informace o přijímacích zkouškách  

 důležitost vedení seznamu literatury, jak ji citovat 

Obecná psychologie    

 definice psychologie, systém psychologických disciplín (teoretické, aplikované, 

speciální) 

 stručný přehled pojmů, paměť, vnímání, pozornost, myšlení 

 samostudium doporučené literatury 

Dějiny psychologie 

 stručný přehled 

 psychologické přístupy a směry, jejich zakladatelé a představitelé 

 samostudium doporučené literatury 

Biologické základy psychiky 

 obecná charakteristika živých soustav, buňka 

 kosterní soustava, svalová soustava, oběhová soustava 

 stavba a činnost nervové soustavy, dědičnost, vztah činnosti mozku a psychiky  

 samostudium doporučené literatury  

Psychologie osobnosti 

 definice osobnosti 

 rysy osobnosti – temperament a charakter. Hippokrates, Galén. 

 motivace, tvořivost, schopnosti 

 Kretschmerova typologie osobnosti, Jungova teorie, Eysenckova typologie 

 samostudium doporučené literatury 

Obecné studijní předpoklady 

Testy studijních předpokladů na MU a Testy studijních předpokladů na FF 
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Vývojová psychologie 

 vývoj psychiky, vývojová období jedince 

 charakteristické znaky jednotlivých vývojových období (prenatální vývoj, období 

kojence, batolete atd.) 

 samostudium doporučené literatury 

Klinická psychologie  

 základní pojmy z psychopatologie 

 poruchy jednotlivých psychických funkcí, poruchy osobnosti, poruchy myšlení, 

vnímání, vědomí, spánku. 

 neurózy, psychózy 

 samostudium doporučené literatury 

Sociální psychologie 

 socializace, sociální skupina, sociální role, postoje, hodnoty 

 konverzace a komunikace (atribuční teorie) 

 interakce s druhými, vnímání druhých lidí 

 konflikt a spolupráce (teorie agrese předsudky, altruistické chování) 

 samostudium doporučené literatury 

Metodologie v psychologii 

 kvalitativní a kvantitativní metodologie 

 pedagogická a psychologická diagnostika, různé typy psychologických testů 

 psychometrie, sociometrie 

 validita, reliabilita a vybrané pojmy z metodologie v psychologii 

 doporučená literatura 

Psychosociální výcvik 

 význam a využití, jednotlivá pravidla a techniky 

 instrukce, akce, reflexe 

 nejčastější otázky během reflexe 

 osobnostní a sociální výchova jako průřezové téma 

 

Důležité!!!! 

 

Lektor může u některých témat doporučit samostudium. Je tím míněno 

doporučení a upozornění na témata, jejichž studium může být užitečné při 

vykonávání přijímací zkoušky. Informačními a literárními zdroji jsou v tomto 

případě seznamy publikací uvedené v doporučené literatuře. 

 


