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Tématické okruhy k maturitní zkoušce z předmětu 

Psychologie a komunikace 

Obor vzdělání: Obor vzdělání: 69 – 41 - L/02    Masér sportovní a rekondiční 

školní  rok  2020/2021 – jarní a podzimní období MZ 
 

Obecná psychologie 

Předmět psychologie, odvětví, vyšetřovací metody a techniky 

Fylogenetický vývoj nervové soustavy 

Pozorování a rozhovor – významné metody používané v psychologii 
 

Psychologie osobnosti 

Osobnost bio- psycho- sociální pojetí osobnosti, struktura osobnosti 

Dynamické vlastnosti osobnosti (temperament) 

Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti (potřeby, pudy, zájmy, sklony) 

Vrozené vlastnosti osobnosti 

Charakteristika jednotlivých typů osobnosti (typologie) 

Inteligence, mentální retardace, demence 

Osobnost jako předmět poznání, faktory zkreslující poznávání osobnosti 

 

Psychické procesy 

Čití a vnímání – vlastnosti, zvláštnosti a individuální rozdíly při vnímání, poruchy vnímání 

Pozornost – druhy, vlastnosti, činitelé ovlivňující pozornost, význam pozornost pro práci maséra 

Představy pamětní a fantazijní 

Paměť – druhy, fáze paměti a poruchy 

Řeč – druhy, význam, vývoj a poruchy řeči 

 

Vývojová psychologie 

Ontogeneze – členění, charakteristika a psychosociální problematika prenatálního a 

novorozeneckého období 

Ontogeneze – členění a charakteristika a psychosociální problematika období batolete a 

předškolního věku 

Charakteristika a psychosociální problematika kojeneckého období 

Charakteristika a psychosociální problematika puberty 

Charakteristika a psychosociální problematika stáří, změny u starých lidí 

 

Sociální psychologie 

Sociální komunikace, formy, prostředky, význam a druhy komunikace 

Socializace, sociální skupiny – druhy, funkce a význam skupin 

Komunikace - podmínky efektivní komunikace, verbální a neverbální předávání informací 

Sociální psychologie – význam, sociální percepce, empatie, asertivní chování a jednání jedince ve 

vztahu k sociálnímu okolí 

Prosociální a protisociální chování 

Mobbing a bossing 
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Zdravotnická psychologie 

Nemoc jako náročná životní situace, adaptivní a maladaptivní chování nemocného 

Profesionální chování sestry, adaptace na povolání, profesionální deformace 

Psychologická problematika nemocného dítěte 

Faktory ovlivňující prožívání nemoci (premorbidní typ osobnosti) 

Autoplastický obraz nemoci 

Faktory určující změny v psychice – bolest, strach a úzkost 

Produktivní a neproduktivní chování v práci zdravotnického asistenta 

Iatropatogenie, sorrorigenie a hospitalismus 

Psychologická problematika bolesti 

Zdravotník a jeho postoj k nemocnému (význam empatie, profesionální adaptace a deformace, 

syndrom vyhoření) 

Potřeby nemocného 

Subjektivní prožívání nemoci 

Kategorie nemocných z psychologického hlediska 

Vliv zdravotnického prostředí na prožívání nemoci, změny v psychice nemocného způsobené 

vlivem 

onemocnění 

Postoj pacienta k nemoci, vliv premorbidní osobnosti 

Změny v chování v průběhu nemoci 

Psychoterapeutický přístup k nevyléčitelně nemocným a umírajícím 

Psychologická problematika při poruchách přijmu potravy 

Profesionální chování maséry 

Psychologická problematika umírání a smrti, eutanazie 

Náročné a zátěžové životní situace 

Stres, příznaky, projevy, a přístupy při zvládání stresu 

Agrese – druhy a formy (egocentrismus, identifikace, racionalizace, kompenzace) 

Formy a druhy úniku (negativismus, izolace, regrese, represe a rezignace) 

Psychologická problematika smyslově postižených pacientů, komunikace se smyslově postiženými 

pacienty 

 

 

 

 

Vypracovala dne 14.10.2020 Mgr. Eva Karasová, v.r. 

Schváleno v předmětové komisi:  Mgr. Jana Hlinecká, v. r. - vedoucí předmětové komise  

Schváleno ředitelem školy:  Mgr. Václav Kočovský, v. r. - ředitel školy 

 

 

 
Tématické okruhy jsou platné pro jarní i podzimní termín MZ. 
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