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Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období 

Obecná psychologie a psychopatologie: 

Zásady, obsah, účel a metody psychologického vyšetření, psychodiagnostické nástroje, osobnostní 

posouzení, diferenciální psychodiagnostika. Seznámení s metodami užívanými v psychologii osobnosti 

(testové- výkonové, dotazníkové, projektivní). Popis osobnosti, struktura a využití anamnézy. 

Otázky psychopatologie, základní třídění psychických poruch dle MKN – seznámení se strukturou 

klasifikace. Rámcové vymezení poruch a psychických odchylek : 

- Vědomí a jeho poruchy 

- Vnímání a jeho poruchy 

- Emotivita a její poruchy 

- Myšlení a jeho poruchy 

- Paměť a její poruchy 

- Intelekt a jeho poruchy 

- Jednání a jeho poruchy 

- Pudy a jeho poruchy 

Speciální psychopatologie: 

- Organické duševní poruchy 

- Duševní poruchy vyvolané účinky psychoaktivních látek 

- Psychózy (schizofrenie, poruchy s bludy) 

- Afektivní poruchy 

- Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy 

- Behaviorální poruchy (poruchy příjmu potravy, poruchy spánku) 

- Poruchy osobnosti 

- Mentální retardace 

- Vybraná témata dětské psychopatologie (např. pervazivní vývojové poruchy, poruchy chování)  

Psychoterapeutické směry a metody: psychoanalýza, dynamická psychoterapie, kognitivně-behaviorální 

terapie, rogersovská psychoterapie, logoterapie a existenciální analýza, systemická psychoterapie, rodinná 

psychoterapie atd. 
 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Student dokáže obhájit potřebu znalosti základů psychopatologie a psychoterapeutických přístupů ke 

klientovi pro sociálního pracovníka. Student zároveň integruje dříve získané vědomosti a dovednosti 

z psychologie obecné, psychologie osobnosti, sociální psychologie a vývojové psychologie. Integrace 

těchto psychologických poznatků je potřebná pro schopnost rozlišit mezi normou a patologií v lidském 

prožívání a chování. Znalost této normy je důležitá pro zvolení vhodného psychologického a 

psychoterapeutického terapeutického přístupu ke klientovi. Student umí definovat, jaké jevy se podílejí 

na vzniku a utváření duševních poruch, popisuje možnosti psychoterapeutických metod, kterých lze 

využívat při komunikaci s klienty s duševním onemocněním či s jakoukoli jinou duševní anomálií. 

Cílem modulu je seznámit studenty s odchylkami v lidském prožívání a chování, nastínit problematiku 

obecné a speciální psychopatologie a duševních poruch a zmínit psychoterapeutické směry a metody, 

kterých lze při práci sociálního pracovníka využívat.  

Způsob ukončení modulu: Zkouška (Zk) 



Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období.  

Kazuistika klienta - student vypracuje psychologickou 

anamnézu  

Ústní zkouška - Student prokáže znalost přednášené a 

samostatně nastudované látky 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Vypracování kazuistiky klienta  40 % 

Ústní zkouška  50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů 

v učebně vybavené počítačem a audiovizuální technikou. Budou využívány metody podporující aplikace 

teorie v praxi a zvyšující motivaci studentů (projekty, případové studie, týmová práce, sebereflektivní 

metody, metody samostatného řízeného učení) 
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