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Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
1. Charakteristika normy, normality, tolerančního limitu, sociální kontroly v lidské
spoleočnosti. Vztah mravních, sociálních a právních norem. Skupiny norem, jejich
utváření, a vymahatelnost ve společnosti.
2. Sociální deviace a teorie sociálních deviací. Vztahy mezi teoriemi sociálních deviací
a možnosti jejich využití.
3. Poruchy inteligence. Normální funkce rozumových schopností. Mentální retardace,
demence, jejich příčiny, diagnostické hodnocení, klasifikace.
4. Duševní zdraví, duševní nemoc, kritéria duševního zdraví. Mezinárodní klasifikace
duševních nemocí (MKN-10).
5. Exogenní a endogenní příčiny vzniku duševních poruch. Bio-psycho-socio-spirituální
model vzniku duševních a somatických poruch.
6. Charakteristika neurotických poruch u dospělých a u dětí, jejich příčin. Klinické
obrazy neurotických poruch a jejich třídění.
7. Psychoreaktivní, stresově a traumaticky podmíněné poruchy. Povaha a druhy
psychopatologických reakcí na duševní přetížení: psychosomatické a inadekvátní
reakce, patologické reaktivní stavy.
8. Kriminalita a delikvence. Alternativní tresty, úkoly trestu, viktimizace. Příčiny,
podmíněnost, penitenciární a postpenitenciární péče.
9. Poruchy schizofrenního okruhu u dospělých a u dětí Klinický obraz a formy
schizofrenních a paranoidních onemocnění, jejich znaky a předpokládané příčiny.
10. Látkové závislosti (alkohol, nealkoholové drogy, nikotin, nikotin, kofein. společenské
souvislosti tolerovaných drog) specifika závislosti, léčba.
11. Nelátkové závislosti, jako jsou patologické hráčství, poruchy příjmu potravy,
návykové a impulzivní poruchy, závislost na sexu, technologické závislosti, závislost na
nakupování, workholismus.
12. Poruchy vztahů ke skupině. Xenofobie, ageismus, rasismus. Poruchy vztahů k
jednotlivci. Šikana, mobbing, bossing.

13. Sebevražedné chování jako společenský jev. Jeho podmíněnost individuálními,
situačními a společenskými okolnostmi. Intervence.
14. Socializace a její úroveň – integrace, adaptace, utilita, inferiorita; důsledky života v
izolaci, deprivace a depravace.
15. Poruchy pudů a instinktů. Pojetí normální funkce pudové a instinktové motivace, její
patické změny u pudů zachování jedince a zachování rodu poruchy.
16. Charakteristika extremismu, extremistických hnutí, sekt, kultů a náboženských
společenství, jejich příčiny a jejich podmínky vzniku.
17. Pojetí poruchy osobnosti a jejich příčin. Třídění poruch osobnosti podle MKN-10;
jejich znaky a projevy v prožívání, chování a interpersonálních vztazích.
18. Poruchy myšlení a řeči Normální funkce myšlení a řeči. Kvantitativní (průběhové) a
kvalitativní (obsahové) poruchy myšlení. Vývojové a funkční poruchy kognitivní a
komunikační funkce řeči.
19. Poruchy paměti a pozornosti. Normální funkce paměti a učení, jejich poruchy
kvantitativní (míry) a kvalitativní (obsahu); normální funkce pozornosti, poruchy její
výkonnosti a zaměřenosti.
20. Poruchy vědomí, vnímání a obrazotvornosti Normální funkce vnímání, iluze,
halucinace, agnózie, psychosenzorické poruchy; normální funkce představování a její
poruchové odchylky.
21. Poruchy emotivity, vůle a jednání. Globální poruchy emotivity, patické afekty,
poruchy nálad, a sociálních citů. Kvantitativní poruchy uplatňování vůle; poruchy stupně
aktivity a poruchy zacílení praktického jednání.
22. Charakteristika prevence (typy a formy sociální prevence) při řešení patologických
jevů ve společnosti.
23. Pornografie, prostituce, obchodování s lidmi. Abolice, reglementace, prohibice,
formy a typy, důsledky u nezralých a nedospělých, specifika motivace oběti.
24. Charakteristika a druhy bezdomovectví a nezaměstnanosti, její historické a
současné individuální a společenské souvislosti.
25. Poruchy chování u dětí a mladistvých - znaky a třídění poruch chování, jejich hlavní
klinické obrazy, jejich vývojové a možnosti nápravy.
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