
Otázky na skúšku 

 

Všeobecná psychológia 

1. Najvýznamnejšie psychologické školy a smery - porovnanie 

2. Psychoanalýza S. Freuda (základné princípy, teória ľudskej mysle) 

3. Psychoanalýza S. Freuda (teória osobnosti, konflikty) 

4. C.G. Jung a A. Adler – ich prínos do psychológie 

5. Behaviorizmus – JB. Watson a BF. Skinner 

6. Humanistická psychológia – A. Maslow, C. Rogers 

7. Vnímanie – základné princípy, zákonitosti (Geštalt psych.) 

8. Vnímanie – zmysly človeka, poruchy vnímania 

9. Pamäť, procesy pamäte, poruchy 

10. Pozornosť človeka – druhy, faktory ovplyvňujúce pozornosť, poruchy 

11. Myslenie - druhy, myšlienkové operácie 

12. Učenie, teórie učenia 

13. Osobnosť človeka a jej zložky 

14. Najznámejšie osobnostné typológie (Kretschmer, Jung, Spranger a i.) 

15. Výkonové vlastnosti osobnosti 

16. Inteligencia – determinácia, druhy, IQ 

17. Morálny vývin človeka (Kohlberg) 

18. Sebaregulačné schopnosti 

19. Myslenie – druhy, formy myslenia, myšlienkové operácie 

20. Učenie – druhy učenia 

21. Vedomie, zmenené stavy vedomia 

22. Emócie 

 

 

Vývinová psychológia 

1. Determinácia vývinu ľudskej psychiky 

2. Eriksonov model vývinu ľudskej psychiky 

3. Prenatálne obdobie 

4. Novorodenecké obdobie 

5. Dojčenské obdobie 

6. Obdobie batoľaťa 

7. Predškolský vek 

8. Problematika nástupu do školy (kritériá spôsobilosti, prekážky) 

9. Mladší školský vek 

10. Puberta – dôležité medzníky a charakteristiky vývinu 

11. Adolescencia  

12. Mladší dospelý vek – základné charakteristiky obdobia 

13. Mladší dospelý vek – stabilné partnerstvo, vstup do manželstva 

14. Mladší dospelý vek – rodičovstvo 

15. Stredný dospelý vek - základné charakteristiky obdobia 

16. Stredný dospelý vek – kríza stredného veku 

17. Starší dospelý vek 



18. Problematika odchodu do dôchodku 

19. Klimaktérium  

20. Starnutie a staroba – základné charakteristiky 

21. Vyrovnávanie sa so starobou 

 

Sociálna psychológia 

1. Socializácia človeka – činitele, druhy... 

2. Malé sociálne skupiny 

3. Veľké sociálne skupiny 

4. Jednotlivec v skupine – rola, status, pozícia 

5. Rodina ako sociálna skupina 

6. CAN syndróm 

7. Motivácia ľudského správania – základné motívy (potreby, postoje, hodnoty, záujmy, ciele) 

8. Sociálne správanie – základné charakteristiky, druhy 

9. Prosociálne správanie 

10. Empatia a jej význam v oše. 

 

Zdravotnícka psychológia 

1. Osobnosť, integrita a jednota osobnosti, sebaobraz, sebakoncepcia, svedomie adaptácia 

maladaptácia, kompenzácia, hyperkompenzácia. Cit menejcennosti. 

2. Frustrácia, deprivácia, konflikt, stres, stratégie zvládania 

3. Choroba, postoje k chorobe (autoplastický obraz choroby, vplyv veku, pohlavia a iných 

faktorov).  

4. Vyrovnávanie sa s ochorením. 

5. Vplyv časového faktoru na chorobu (choré dieťa, chorý dospelý, chorý starý človek), príbuzní 

6. Vplyv časového faktoru na chorobu – vyhľadávanie starostlivosti 

7. Psychologické problémy ťažko chorých – individuálny prístup, vplyv rôznych ochorení. 

8. Psychológia ľudí s postihnutím (telesné, zmyslové, mentálne postihnutie). 

9. Psychosomatika, somatopsychika. 

10. Problematika bolesti – psychologické ovplyvňovanie, psychogénna bolesť 

11. Smrť umieranie (z pohľadu pacienta, sestry, príbuzných) 

12. Psychológia zdravotníckeho pracovníka (osobnosť zdravotníckeho pracovníka, adaptácia, 

profesionálna deformácia, únava) 

13. Vyhorenie, ako predchádzať profesionálnej deformácii. 

14. Vplyv prostredia. (nemocnica, ambulancia, rodina, ADOS, hospice) 

 


