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1. Psychologie jako věda, odvětví psychologie, metody psychologie, využití psychologie v
praxi
2. Biologická a společenská podmíněnost psychiky, fylogeneze a ontogeneze, čití a vnímání
3. Potřeby a motivace člověka, postoje a hodnoty, změna lidských potřeb pod vlivem nemoci
4. Sociální psychologie, socializace a její význam v životě člověka, sociální učení, rodina
jako sociální skupina a její vliv na člověka
5. Osobnost, vlastnosti a utváření osobnosti, metody poznávání osobnosti, osobnost
zdravotnického pracovníka
6. Autoplastický obraz nemoci a faktory, které jej ovlivňují. Bio-psycho-sociální přístup k
nemocnému člověku a nemoci
7. Vývojová psychologie, zvláštnosti u dětí od 0 – 6 let. Psychomotorický vývoj, význam hry,
představy, fantazie
8. Vývojová psychologie, zvláštnosti u dětí předškolního věku, psychologie dospívání,
myšlení a řeč
9. Vývojová psychologie, adolescence, city a jejich úloha v životě člověka
10. Vývojová psychologie, specifické problémy dospělosti, sebepoznání, sebehodnocení,
sebevýchova a její význam v životě člověka.
11. Charakteristika stáří, specifika daného období se zaměřením na psychiku, přístup
zdravotnického pracovníka a zvláštnosti komunikace ve stáří
12. Psychologická problematika práce zdravotnického pracovníka se smyslově postiženými,
zásady komunikace, produktivní chování, význam, charakteristika produktivního chování
13. Psychologická problematika mentálně postižených, přístup zdravotníka. Možnosti
komunikace, paměť, učení
14. Psychologická problematika práce zdravotnického pracovníka s klienty s tělesným

postižením, devalvační a evalvační chování ve zdravotnické praxi
15. Nemoc jako náročná životní situace, změny prožívání a chování v nemoci, etika v práci
zdravotníka. Pravda na nemocničním lůžku
16. Verbální a nonverbální komunikace. Mimika, gestikulace, haptika, proxemika,
posturologie. Rozhovor jako pracovní metoda zdravotnického pracovníka, struktura
diagnostického rozhovoru
17. Psychologická problematika jedince se zdravotním postižením, chyby ve zdravotnické
praxi. Iatropatogenie, hospitalizmus, povinnost mlčenlivosti
18. Typologie osobnosti, vliv temperamentu na prožívání a chování jedince. Schopnosti a
zájmy osobnosti
19. Adaptace nemocného na nemoc, maladaptace a její formy. Psychologická problematika
nemocných v interním lékařství a v chirurgických oborech
20. Psychologická problematika těžce nemocných, reakce nemocného na závažnou diagnózu,
psychologické aspekty bolesti, emoční postoj k nemoci
21. Vliv civilizace na psychiku člověka, náročné životní situace v životě jedince. Domácí
násilí, problematika závislostí
22. Vliv psychiky na průběh těhotenství a vývoj plodu. Psychika ženy po porodu, spolupráce
s rodinou dítěte. Vývoj novorozence
23. Syndrom vyhoření. Metody, možnosti a doporučení v psychohygieně zdravotnického
pracovníka. Relaxace
24. Zásady komunikace zdravotníka s klientem, dětmi, spolupracovníky. Asertivita, asertivní
práva
25. Profesionální adaptace a deformace. Formování vztahu mezi nemocným a zdravotníkem.
Psychoterapie v praxi
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