
Maturitní okruhy 

1. Psychologie jako věda (předmět, psychologie, základní pojmy, úkoly a význam ve 

zdravotnictví, psychologické disciplíny 

Prenatální období 

2. Základy zdravotnické etiky 

Novorozenecké období 

3. Determinace lidské psychiky, variabilita lidské psychiky (bio-psycho-sociální) 

Kojenecké období 

4. Poznávací procesy, druhy poznání (počitky, vjemy – vnímání a jejich poruchy) 

Batolecí období 

5. Představivost, fantazie 

Předškolní věk 

6. Myšlení, řeč (charakteristika a poruchy) 

Mladší školní věk 

7. Paměť (charakteristika a poruchy) 

Starší školní věk a adolescence 

8. Pozornost (charakteristika a poruchy) 

Mladší dospělost 

9. Komunikace s určitými typy pacientů 

Střední dospělost 

10. Osobnost člověka, vlastnosti a rysy osobnosti osobnosti 

Starší dospělost 

11. Temperament a charakter 

Stáří – rozdělení, období raného stáří a jeho charakteristika 

12. Učení e jeho druhy, činitelé ovlivňující efektivitu učení, sociální učení 

Charakteristika pravého stáří (umírání, smrt, význam víry) 

13. City, základní druhy citů, emoční stavy a jejich poruchy 

Hospitalizované dítě, adaptace na hospitalizaci 

14. Vůle, její vlastnosti a poruchy motivace 

Sociální psychologie (vymezení, socializace osobnosti, interakce, poruchy 

socializace) 

15. Sociální psychologie – sociální skupiny 

Deprivace a druhy deprivací 

16. Komunikace, její druhy 

Psychologická problematika umírání a smrti, reakce na sdělení závažné diagnózy 

17. Psychologická problematika zdravotně postižených (postoje rodiny a společnosti) 

Komunikace se zrakově, sluchově a mentálně postiženými 

18. Nemoc jako psychologický problém – psychické, sociální a somatické změny, 

hodnocení nemoci, změny potřeb (hierarchie potřeb) 

19. Zdravotnická psychologie – iatrogenie, hospitalismus, bolest, strach a úzkost 

z nemoci 

 



20. Psychologická problematika některých neurologických onemocnění (epilepsie, 

traumatické poškození mozku) 

Demence a mentální retardace 

21. Psychologická problematika sociální patologie – syndrom CAN, bezdomovectví, 

nezaměstnanost 

22. Náročné životní situace a jejich vliv na člověka (stres, frustrace, konflikt, domácí 

násilí, šikana) 

Obranné mechanismy a vyrovnávací strategie 

23. Asertivita, asertivní chování 

Podmínky efektivní komunikace, překážky v komunikaci 

24. Psychologie zdravotnického pracovníka, fyzická a psychická zátěž, syndrom 

vyhoření 

 Produktivní a neproduktivní chování ZP 

25. Psychoterapie a její metody 

Duševní hygiena ( relaxace, relaxační techniky, psychohygiena…) 

 

 


