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Cílem předmětu jsou vybrané otázky vývojové psychologie a psychologie osobnosti,
které tvoří základ psychologických poznatků pro práci s dospělými (personální i
vzdělávací). Zatímco vývojová psychologie seznámí s principy vývoje lidského
jedince a psychologickou charakteristikou vybraných vývojových období, psychologie
osobnosti se zaměří na objasnění struktury a dynamiky osobnosti.
Stručná charakteristika předmětu:
Předmět Vývojová psychologie a psychologie osobnosti navazuje na Úvod do
psychologie (ZS), který se věnoval základům moderního pojetí psychologie a jejích
aplikací. S cíli předmětu je spojen jeho obsah, který předpokládá jak výklad
vybraných témat, tak samostatné studium dalších důležitých souvislostí
psychologické povahy.
Tématické zaměření přednášek:
1. Předmět psychologie osobnosti. Pojetí osobnosti. Osobnost jako předmět
poznávání v psychologii. Jedinec, subjekt, osobnost. Psychika a osobnost. Pojem
„Já“. Osobnost a psychologický model osobnosti. Determinace osobnosti; biopsycho-sociální v osobnosti; základní přístupy a teorie psychologie osobnosti.
2. Temperament a charakter jako základní složky osobnosti
3. Schopnosti, dovednosti, vlohy, nadání a talent. Problematika inteligence a
tvořivosti. Kognitivní styly; podmínky a determinanty rozvíjení schopností a
dovedností
4. Struktura a dynamika osobnosti; osobnost jako systém s vlastní autoregulací a
schopností vyrovnávat se s požadavky prostředí. Téma rysů a stavů a příznaků
osobnosti
5. Motivační systémy a tendence osobnosti. Potřeby a zájmy. Zaměřenost a
hodnotové orientace. Postoje a ideály.
6. Osobnost v běžných a v náročných podmínkách a situacích
7. Poznávání osobnosti. Současné možnosti a trendy poznávání osobnosti.
8. Specifika jednotlivých etap psychického vývoje člověka
9. Determinanty psychického vývoje
10. Základní teoretické přístupy k psychickému vývoji člověka
11. Význam socioemocionálního vývoje lidského jedince
12. Kognitivní vývoj člověka
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Požadavky k zápočtu:
K zápočtu je požadováno (od studentů prezenčního i kombinovaného studia)
zpracování stručné psychologické charakteristiky jedince a jeho vývoje.
Psychologická charakteristika jedince ve věku dospívání nebo časné dospělosti bude
zpracována na podkladě zpracování rozhovorů, pozorování a dotazníků (Pokyny a
pomůcky pro vypracování charakteristiky budou předány na semináři a pak průběžně
konzultovány).
Tuto písemnou práci je třeba odevzdat v tištěné podobě, v příslušném rozsahu a
odpovídající kvalitě v termínu přibližně jednoho týdne před udělením (doc. I.
Gillernové do míst.č. 327, nebo na sekretariát katedry psychologie – míst. č.309).
Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům – musí mít titulní stranu
(název předmětu, název práce, jméno studenta, ročník a forma studia a datum
vypracování práce), obsah u práce není vzhledem k jejímu zaměření nutný, ale
členění do kapitol je důležité, práce v příloze obsahuje respondenty vyplněné
dotazníky, záznam pozorování respondenta a stručný záznam rozhovoru. Forma
uvádění zdrojů v textu a zápisu zdrojů v Soupisu bibliografických citací musí
odpovídat požadavkům stanoveným katedrou (viz pokyny pro vypracování
písemných prací).
Požadavky ke zkoušce:
Ke zkoušce odevzdají studenti po konzultaci s přednášejícími rešerši odborné
literatury. Dále je třeba prostudovat povinnou literaturu a výběrově doporučené

publikace. Rovněž je také třeba prostudovat příslušné části e-learningový text Úvod
do psychologie (Moodle UK) (část poznatků k psychologii osobnosti a vývojové
psychologii). Klíč ke kurzu obdrží student u vyučujících předmětu nebo na
sekretariátu katedry.
.
Příklady otázek ke zkoušce:



















Jak chápete biologickou a sociální determinaci osobnosti?
Jaké jsou základní determinanty lidského vývoje?
Uveďte principy, z nichž vychází základní vývojové teorie osobnosti.
Jak je členěn lidský vývoj S. Freudem, E. H. Eriksonem, J. Piagetem?
Co je to temperament a jaké je jeho místo v osobnosti?
Jaké jsou hlavní osy osobnosti a jejího zkoumání?
Co rozumíte dynamikou osobnosti a jaké jsou zdroje této dynamiky?
Jaké hlavní čtyři přístupy ze zkoumání a vysvětlování osobnosti znáte?
Uveďte příklady „assessmentu“ osobnosti.
Uveďte příklady typologií osobnosti a možnosti jejich využití.
Schopnosti, dovednosti, vlohy, nadání, talent. Definujte a uveďte vztahy.
Poznávání osobnosti v zátěži. Jak tomu rozumíte? Proč se tím zabývat?
Pohovořte o významu vývojové psychologie a psychologie osobnosti v
personalistice a vzdělávání dospělých.
Charakterizujte proces socializace a jeho klíčová období.
Předřečový a řečový vývoj dítěte
Co to je, čím se vyznačuje a jaké jsou důsledky psychická deprivace dítěte
Socioemocionální a kognitivní vývoj lidského jedince
Jaké jsou charakteristické znaky pubescence, adolescence, časné dospělosti,
dospělosti a stáří?

Podmínky pro zápis do předmětu: bakalářské studium oboru andragogika a
personální řízení;
prerekvizitou předmětu Vývojová psychologie a psychologie osobnosti je předmět
Úvod do psychologie; předmět Vývojová psychologie a psychologie osobnosti je
prerekvizitou předmětu Sociální psychologie
Forma atestace: kombinovaná – písemná a ústní;
zápočet na základě zpracování stručné psychologické charakteristiky jedince a jeho
vývoje uděluje doc. I. Gillernová, studenti prezenční formy studia skládají ústní
zkoušku u prof. L. Šulové, studenti kombinované formy studia skládají ústní zkoušku
u doc. I. Gillernové.

