Temaíácké okruhy k rozdílové zkoušce „msychologáe a
ésychoéaíologáe“ éro navazující magásíerské síudáum na msŠmp
mrůběh rozdílové zkoušky:
píudeníLka sá vólosuje éo jedné oíázce z ésóchologáe a z ésóchoéaíologáeK mak
má možnosí dvaceíámánuíové éříéravó na jejách zodéovězení; jeJlá zkoušenLa jen
z jedné čásíá íéío zkouškóI je doba na éříéravu deseíámánuíováK mřá neúséěchu má
síudeníLka možnosí zkoušku oéakovaíI nejvČše však ješíě dvakráíK

v msychologáe
N. mředměí ésychologáe
movaha duševního děníI jeho vzíahó k íělu a k okolíK Cíle ésóchologáeI hlavní
zéůsobó jejího érakíáckého uélaínění v érácá s ládmáK EŘ kaéK NI UI NM; m kaéK OI P;
A kaéK SF
O. lsobnosí a jásíví
elavní síránkó osobnosíá a jejách vzájemné vzíahó EobecněI nebo na éříkladu
zvolené íeoráe osobnosíáFK modobó érožáíku „já“ a jejách úloha v osobnosíáK EŘ kaéK
VI NS; A kaéK NPF
P. jeíody éoznávání osobnosíá
elavní zdroje daí a základní meíodó éoznávání dónamákóI sírukíuró a vČvojovČch
změn osobnosíáK EŘ kaéK NT; A kaé NOI NPF
4. ČáííI vnímání a éozornosí
Zdroje a éochodó smóslového vnímání a jeho vnáířního zéracováníK cunkce a
vlasínosíá éozornosíáK EŘ kaéK O; m kaéK 4I R; A kaéK 4K RF
R. maměť a učení
Základní éochodó v érůběhu učeníI éamaíování a zaéomínáníK lrganázace a
funkce ládské éaměíáK EŘ kaéK 4I NN; m kaéK SI T; A kaéK TI UF
S. mředsíavování a myšlení
movaha a vlasínosíá éředsíav a úloha éředsíavování v žávoíě člověkaK movaha
móšleníI jeho hlavní druhó a jeho úloha v duševním děníK EŘ kaéK PI R; m kaéK UI
V; A kaéK VF
T. bmoce a moíávace
movaha emočního děníI hlavní síránkó emocí a jejách úloha v duševním děníK
elavní druhó ládskČch moíávůI úloha a funkce moíávace v žávoíěK EŘ kaéK SI NO; m
kaéK NNI NO; A kaéK NMI NNF
8. snáířní konflákíyI frusíraceI síres
elavní íóéó vnáířních konflákíůI jejách ésóchologácké vlasínosíá a řešeníK mojeíí
frusírace a síresu a íóéácké reakce člověka v náchK Zéůsobó vórovnávání se
síresemI íóéácké následkó nezvládnuíého síresuK EŘ kaéK T; A kaéK N4F
V. auševní vČvoj v raném a éředškolním věku
elavní znakó a vČvojové změnó duševních funkcí v údobí kojeneckémI baíolecímI
předškolním v oblasíech ésóchomoíorákóI móšleníI cííěníI socáálních vzíahů a
řečáK Základní úkoló íěchío období v uíváření osobnosíáK EŘ kaéK NU; A kaéK PF

NM. auševní vČvoj ve školním věku a v doséívání
elavní znakó a vČvojové změnó duševních funkcí v mladším školním věku a
v doséívání v oblasíech íělesnČch érojevůI móšleníI cííěníI socáálních vzíahů a
řečáK Základní úkoló íěchío období v uíváření osobnosíáK EŘ kaéK NU; A kaéK PF
NN. auševní vČvoj v doséělosíá a ve síáří
elavní znakó a vČvojové změnó éovahó a vČkonnosíá duševních funkcíI socáálních
vzíahů a žávoíních úkolů v údobích mladšíI sířední a éozdní doséělosíá a ve síáříK
Základní úkoló íěchío období v uíváření osobnosíáK EŘ kaéK NU; A kaéK PF
NO. fníeréersonální vnímání a éosíoje
lsobnosíní a sáíuační éodmínkó rozhodující o vnímání druhČch a sebe sama;
éojeíí socáálních schémaíI síereoíóéůI osobních síólů v áníeréersonálním vnímáníK
movaha socáálních éosíojůI jejách hlavní síránkó a jejách vzíah k socáálnímu
chováníK EŘ kaéK N4; A kaéK NTF
NP. pocáální áníerakce a vláv
Tóéácké zéůsobó ovlávňování érožívání a chování jedánce éřííomnosíí druhČch
ládíI jejách éočínáním a éřesvědčovánímK EŘ kaéK N4; A kaéK NVF
N4. msychologáe socáálních skuéán
mrámární a sekundární skuéánóI jejách znakó a úlohó v žávoíě jednoílávce a
séolečnosíáK mozáce a role jejách členů; hlavní síóló vedení skuéánI jejách vČhodó a
nevČhodóK EŘ kaéK N4; A kaéK NVF
moznámka ke síudáu a zkoušení:
píudeníLka je zkoušenLa z vólosované oíázkó s důrazem na vósvěílení vČznamu
základních éojmůI jevů a souváslosíí daného íémaíu a na uvedení éříkladů k nám
v odborné érácá nebo v érakíáckém žávoíěK sěíšánu éoířebnČch ánformací zéravádla
obsahuje někíerá z doéoručenČch učebnác čá jejách kombánaceI vČjámečně je ířeba
doélnáí sá něco z jáného zdrojeI naéřK z někíerého důkladnějšího ésóchologáckého
slovníku čá encókloéedáeK mísmena a čísláce u jednoílávČch oíázek odkazují na
učebnáceI kaéáíoló a oddíló v nách íakío:
Ř … ŘÍČAkI m. msychologáe. Příručka éro síudeníóK mraha: moríálI OMMRK
m … mieÁhlsÁI AK rčebnáce obecné ésychologáe. mraha: AcademáaI OMMPK
A … AThfkplklsÁI oKI ajK msychologáe. OKvódK mraha: moríálI mraha OMMP

msychoéaíologáe
N. mojeíí duševní éoruchy
líázkó síanovení duševní normaláíó a éaíologáeK lbecné éříčánó duševních
éoruch a jejách hodnoceníK moruchó vědomíK Ej NKNI NKOI NKPI NK4KNI NK4KRF
O. Tyéácké éoruchy kognáíávních duševních funkcí
moruchó vnímáníI éředsíavI móšleníI řečáI éaměíáI éozornosíáK Ej NK4KPF
P. Tyéácké éoruchy emočníchI moíávačních a konaíávních duševních funkcí
moruchó éudů a ánsíánkíůI emoíáváíóI moíávaceI jednáníK Ej NK4KOI NK4K4F
4. moruchy osobnosíá
Znakó éoruch osobnosíáI jejách éříčánó a íóéóK Ej OKOF

R. oozumová zaosíalosí
Znakó a síuéně meníální reíardaceK Ej OKPF
S. oeakíávní a síresové éoruchy
moruchó vznákající reakcí na íraumaíácké čá síresové událosíáI jejách éříčánóI íóéó a
érojevóK Ej OK4F
T. keuroíácké éoruchy
mojeíí neuroíáckého onemocněníI jeho éříčánóI znakó a hlavní druhóK Ej OKRF
8. Afekíávní éoruchy
Znakó a éříčánó éoruch náladóI jejách hlavní sóndromóK Ej OKSF
V. lrganácky éodmíněné duševní éoruchy
Znakó a éříčánó organáckČch ésóchosóndromu érámárních a sekundárníchK Ej OKUF
NM. keuroíácké éoruchy u děíí
Zvlášínosíá děískČch neurózI jejách éříčánó a érojevóK Ej PKNF
NN. msychoíácké éoruchy u děíí
Afekíávní a scházofrenní éoruchó u děíí a mladásívČchI jejách zvlášínosíáI íóéácké
sóndromó a érojevóK Ej PKOI PKPF
NO. aeérávační éoruchy u děíí
movaha ésóchácké deérávace v děísívíI její éříčánóI érognóza a náérava
deérávačních éoruchK Ej PK4F
NP. moruchy chování u děíí a mladásívČch
ZnakóI ířídění a nejčasíější íóéó éoruch chování v děísíví a doséíváníK Ej PKRKNF
N4. AgresáváíaI delákvence a drogová záváslosí u děíí a mladásívČch
TóéóI znakóI éříčánóI následkóI éoéřK náérava vóíčenČch druhů éoruchK
Ej PKRKNKOKTI PKRKOI PKRKPF
moznámka ke síudáu a zkoušení:
píudeníLka je zkoušenLa z vólosované oíázkó s důrazem na základní druhóI
érojevóI éravděéodobné éříčánó a důsledkó danČch éoruch éro žávoíK r obsáhlejších
vČčtů různČch íóéů éoruchó bude vóžadován éoéás nákolá všechnó uvedenČch
příéadůI nČbrž několáka EP až S éodle éovahó éoruchóF jejách éříkladůK
iáíka ke zkoušce je rozčleněna a číselné odkazó ke síudáu odéovídajících
kaéáíola a oddílů jsou uvedenó éodle nejsíručnější doéoručené učebnáce – jáňhová
OMMS Eváz dáleFI kíerá však samoíná k úséěšnému zvládnuíí láíkó kbpTAČÍ!
modrobnější vČklad zkušebních íémaí a další ánformace k nám je éroío ířeba vóhledaí
ješíě v dalších doéoručenČch učebnácíchK
jfŇelsÁI gK msychoéaíologáe éro érávníky. PK vódK mlzeň: Aleš ČeněkI OMMSK
AThfkplklsÁI oKI aj. msychologáeK OK vódK haéáíola NRK mraha: moríálI OMMPK
haéáíola „msóchoéaíologáe“ může éosloužáí róchlému zoéakování věíšánó íémaíI nesíačí však
k naučení celé vóžadované láíkóK

pslBlaAI jK EedKFK msychoéaíologáe a ésycháaíráe. mraha: moríálI OMMSK
shodná éro síudáum jednoílávČch íémaí ándáváduální ésóchoéaíologáe v doséělosíáK

sÁdkbolsÁI j. msychoéaíologáe éro éomáhající érofeseK mraha: moríálI OMM4K
seláce éodrobnáI obsahuje věíšánu íémaí včeíně ésóchoéaíologáe děískéI rodánné a socáálníK

