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1. Psychologie – předmět, cíle, metody zkoumání, odvětví psychologie a jejich 

metodologie, významné psychologické směry, využití psychologie v profesi 
zdravotnického pracovníka 
 

2. Čití, vnímání, pozornost, představivost, fantazie, kreativita - normy a poruchy 
 
3. Základní složky psychiky, biologická a sociokulturní podmíněnost lidské psychiky, 

fylogenetický a ontogenetický vývoj psychiky, věková periodizace 
 
4.  Myšlení, řeč – normy a poruchy 
 
5.  Učení, paměť, inteligence, schopnosti – normy a poruchy 

 
6. Motivace, vůle, potřeby – normy a poruch 

 
7. Emoce, temperament, charakter – normy a poruchy 

 
8. Stárnutí a stáří, geriatrické syndromy, příprava na stáří, specifika práce se seniory, 

psychologická problematika umírání a smrti, euthanázie   
 

9. Prenatální, perinatální, novorozenecké a kojenecké období - normy a poruchy 
 

10. Batolecí období, předškolní a mladší školní období – normy a poruchy 
 

11. Socializace, sociální učení a zrání a jeho výsledky, sociální percepce a interakce, 
poruchy socializace 

 
12. Zásady sebeprezentace a komunikace při jednání s potenciálním zaměstnavatelem 

 
13. Starší školní období, adolescence, význam a zásady aktivizace nemocných 

 
14. Dospělost, asertivní chování 

 
15. Subjektivní prožívání nemoci, problematika bolesti, psychosomatika, přístup k 

nevyléčitelně nemocným   
 

16. Osobnost, struktura, typy osobnosti, vrozené a získané vlastnosti osobnosti, 
holistické pojetí osobnosti, normalita a abnormalita osobnosti 

 
17. Sociální skupina, rodina, sociální role, pozice, status, skupinová struktura a dynamika   

 



18. Verbální komunikace, komunikační techniky a dovednosti, rozhovor s nemocným, s 
příbuznými klienta 

 
19. Neverbální komunikace, komunikační techniky a dovednosti, alternativní a 

augmentativní komunikace   
 

20. Náročné životní situace a jejich řešení, odolnost k zátěži, stres, konflikt, krize, krizová 
intervence  

 
21. Profesionální chování a sociální zralost zdravotnického pracovníka, profesní 

adaptace a deformace, psychohygiena, syndrom vyhoření   
 

22. Psychologická problematika péče o nemocné se somatickým znevýhodněním – 
smyslová, pohybová postižení, chronická onemocnění  

 
23. Psychologická problematika péče o klienty s duševním znevýhodněním - mentální 

retardace, demence, duševní poruchy  
 

24. Vliv choroby na psychiku nemocného, změny v chování a prožívání, reakce na nemoc, 
na hospitalizaci   

 
25. Etika v práci zdravotnického pracovníka, evalvující a devalvující přístup, produktivní 

a neproduktivní chování, iatrogenie, sorogenie 
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