
Základní okruhy – úvod do psychologie, obecná psychologie 

Katedra psychologie (KSP) 

 

 
1. Úvod 
 - disciplíny psychologie (základní, speciální, aplikované) 

 - směry psychologie (behaviorismus, psychoanalýza, humanistická ps., kognitivní ps.) 

 

2.  Determinace lidské psychiky 

   - vnitřní a vnější činitelé determinace lidské psychiky  

 - genotyp, fenotyp (vzájemný vztah genotypu a fenotypu při vývoji O)  

- teorie determinace vývoje lidské psychiky  

 

3. Vědomí, nevědomí 

 - základní charakteristiky vědomí (pojem, úrovně a stavy vědomí)  

- pozornost (pojem, vlastnosti, druhy, udržení pozornosti)  

- stadia spánku 

 

4. Vnímání 

   - vnímání (pojem, vlastnosti)  

 - počitek vs. Vjem 

 - prahy vnímání 

 - gestalt zákony  

 

5. Myšlení, řeč 

   - myšlení (pojem, druhy) 

- základní myšlenkové operace  

- postupy při řešení problémů  

- funkce řeči  

- stadia vývoje myšlení dle Piageta 

 

6.  Představy a fantazie   

- představy (pojem, funkce, eidetické představy)  

- asociační zákony  

- fantazie (pojem, funkce) 

  

7. Temperament, emotivita 

   - temperament (pojem, v čem se projevuje)  

- typologie ( Kretschmerova, Pavlovova, Eysenckova, Sprangerova, Cloningerova – na     

  čem založeny, stručný popis) 

- emoce (pojem, funkce, vlastnosti, klasifikace – emoční stavy) 

- emoční inteligence  

 



8. Charakter, motivace 

   - charakter ( pojem), základní charakterové vlastnosti (členění, příklady)  

 - motivace ( pojem), motiv ( pojem, dělení)  

 - Maslowova pyramida potřeb 

 - vůle (pojem, volní vlastnosti)  

 - postoj (pojem, jeho složky)  

 

9.  Učení, paměť 

- učení (pojem, druhy, specificky lidské formy učení)  

- zákon efektu, strategie efektivního učení 

- transfer (vysvětlit)  

- paměť (pojem, fáze, druhy) 

 

10.  Výkonové vlastnosti 

   - schopnosti - výkonové vlastnosti (pojem, jejich utváření)  

 - vlohy, nadání, talent (pojmy)  

 - Inteligence (pojem, základní faktory, fluidní a krystalická, hlavní typy) 

 

 11. Metody  

- pojem, druhy metod a jejich popis 

- podmínky, nutné k vědeckému užití metody (objektivita, validita, reliabilita,        

   standardizace)  
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