Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE
SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE
Bc. studijní program
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
1. Analýza lidské komunikace, základní pojmy.
(Vymezení lidské komunikace, účel komunikování, komunikační kontext, základní
komunikační prostředky, komunikační modely, základní teze slovní komunikace,
vývoj slovního komunikování).
2. Teorie verbální komunikace a její základní charakteristiky.
(Základní charakteristiky, verbální komunikační akt, dorozumění a porozumění,
informační a vztahová funkce verbální komunikace, prvky verbální komunikace).
3. Teorie neverbální komunikace.
(Neverbální aspekty komunikace, základní teze, některá známá zjištění o
neverbální komunikaci, funkce neverbálního komunikování, zásady neverbální
komunikace, složky neverbální komunikace).
4. Interpersonální komunikace, vnitřní řeč. Metakomunikace.
(Vybrané podoby interpersonální komunikace, vnitřní řeč; roviny metakomunikace,
druhy metakomunikace, pozitivní stránka metakomunikace).
5. Psaná řeč a písemná komunikace. Specifika virtuální komunikace.
(Výzkum vnitřní řeči, distanční komunikace – klasická korespondence, telefon,
mobilní telefon, elektronická pošta, internet, pojetí čtení a psaní; specifické rysy
komunikace v prostředí internetu, podoby a projevy disinhibice).
6. Psychologické aspekty masmediální komunikace.
(Psychologické rysy masové komunikace, masová média, teorie médií a teorie
společnosti, masová komunikace a kultura, mediální produkt).
7. Lidská komunikace v pojmech teorie her. Lidská komunikace podle
transakční analýzy.
(Teze, vybrané pojmy – hra jednoho hráče, teorie kolektivní volby,…; transakční
analýza, principy transakční analýzy, specifičnost transakční analýzy, analýza
struktury her).

8. Terapeutická a pomáhající komunikace. Zdravá komunikace.
(Základní vodítka pro komunikace s klientem, rizika v terapeutické komunikaci,
komunikace v psychoterapii ze systemického hlediska, empatický přístup, umění
naslouchat, umění rozhovoru; charakteristiky zdravé komunikace, pozitivní
komunikace).
9. Poruchy v interpersonální komunikaci.
(Narušení komunikační schopnosti, poruchy komunikace související s duševní
poruchou osobnosti, s poruchami myšlení, specifika komunikace
s handicapovaným klientem, abnormální komunikace, poruchy v intrapsychické
komunikace, komunikace ve stresu).
10. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci.
(Lhaní jako komunikační problém, jak se klame, předstírání, veřejné nepravdivosti
– politika, publicistika, etika sdělování nepravdivého).
11. Asertivní komunikace a její pravidla.
(Historie asertivity, teze asertivity, základní techniky, desatero asertivních práv,
základní asertivní povinnosti, typy asertivního jednání).
12. Konflikty v komunikaci, umění jednat s lidmi, krizová komunikace.
(Jednání a vyjednávání – příprava, fáze, konflikt a spolupráce, teorie agrese,
předsudky, altruistické chování; komunikační situace a druhy krizí, možnosti
komunikace v krizové situaci, nejčastější chyby).
13. Komunikace managementu a organizací. Veřejný projev.
(Základy komunikace ve skupině, jak správně vést pracovní setkání, základy ústní
komunikace a neverbální komunikace, jak správně telefonovat; základy sestavení
mluveného projevu a jednotlivé fáze veřejného projevu, podoby řečnických
vystoupení).
14. Rétorika a komunikace. Řeč těla.
(Definice rétoriky, historie rétoriky - středověk, renesance, 17. -19. st., církev a
rétorika, teorie moderní rétoriky, podoby řečnických vystoupení, osobnost řečníka;
neverbální komunikace – řeč těla).
15. Komunikace v dalších psychologických směrech.
(Systémový a systemický přístup, analýza komunikace vycházející
z neurolingvistického programování, Rogersův přístup zaměřený na člověka,
Komunikační psychoterapie).
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