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1. Charakteristika psychologických věd a jejich využití v pedagogické činnosti 

  Specifické poruchy učení 
 

2. Metody psychologie a jejich využití v praxi pedagoga 
  Patologické jevy ve výchově, možnosti prevence 

 

3. Kvalitativní a kvantitativní výzkum v psychologii, možnosti využití rozhovoru jako metody, 
pozorování a rozhovor jako nejčastější psychologické metody při práci s dětmi v MŠ i v ZŠ 

  Pedagogika a její členění 
 

4. Předmět obecné psychologie. Vnímavost, zvídavost, koncentrace a iniciativa jako katalyzátory  
úspěšnosti  u dětí i dospělých 

  Alternativní a inovativní školství 
 

5. Definujte pojem paměť, druhy paměti, faktory ovlivňující zapomínání. Metody podporující 
zapamatování. 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

6. Myšlení – druhy, funkce a rozvoj  
  Předmět sociální pedagogiky, historický vývoj a vztah k jiným vědním oborům 

 

7. Vývoj řeči, komunikace s dětmi v předškolním věku. Komunikační bariéry 
Historie a rozdělení speciální pedagogiky, pedie, speciálně-pedagogická diagnostika a klinické 
diagnostické metody 
  

8. Dítě a emoce. Období vzdoru. Zvýšená emocionalita v období předškolního a mladšího 
školního věku.     
Školní prostředí a jeho pedagogická a sociální role 
 

9. Základní charakteristika období dospívání, puberta, vnitřní a vnější faktory 
  Poradenská zařízení u nás a jejich specifikace 

 

10. Maslowova pyramida potřeb a její význam při práci s dětmi 
  Socializace jako součást sociální pedagogiky 
 

11. Temperament – charakteristika. Rozbor vlastností, které ovlivňuje u dětí převládající typ 
temperamentu. 

  Výchova v MŠ a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí 
 

12. Charakter  – možnosti jeho utváření, kladné a záporné charakterové vlastnosti dětí 
Speciálně pedagogická diagnostika, klinické diagnostické metody při vyšetření dítěte v PPP 
 

 



 
 
 

 
 

13. Inteligence a její struktura, význam pro typologii dítěte, aspekty inteligence a jejich podrobná 
charakteristika. 

  Specifika práce s dětmi s PAS 
 

14. Periodizace vývoje lidské psychiky od prenatálního období až po dospělost 
  Asistent pedagoga a jeho kompetence 

 

15. Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ 
  Pomůcky a hry použitelné ve výuce pro děti s postižením 

 

16.  Psychologické aspekty přechodu z MŠ do ZŠ, důsledky změny prostředí (věcné, organizační, 
sociální) 

  Společenské determinanty výchovy 
 

17. Specifika mladšího školního věku  
Pedagogické principy a zásady 
 

18. Formy disociálního a asociálního chování, snížená adaptabilita-psychologické aspekty 
  Procesy a prostředky evaluace a autoevaluace ve školním prostředí 

 
19. Psychologické aspekty motivace, význam sebemotivace 

  Osobnost učitele, typologie, profesní požadavky 
 

20. Deprivace – její příčiny, profesní dopad, možnosti řešení (z hlediska pedagoga) 
  Pedagogická diagnostika 

 

21. Syndromy – druhy. Syndrom vyhoření, jeho příčiny a důsledky, symptomy fyziologické a 
psychologické 
Inkluze, integrace – podpůrná opatření 

 
22. Komunikace, formy a funkce, význam v činnosti pedagoga, komunikační bariéry  

Právní rámec poradenství, vyšetření v PPP (příklad) 
 

23. Psychopatologie, předmět a její význam pro pedagogickou práci 
J. A. Komenský a jeho odkaz 
 

24. Význam a podstata duševní hygieny. Protistresová strategie 
Hodnocení jako součást pedagogické činnosti 
 

25. Rodina – funkční, dysfunkční a afunkční 
Mimořádně nadané a talentované děti, žáci 

 

 

 

Schválila:  Ing. Renata Hrušková v. r. – ředitelka školy 

 


