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Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Příprava prezentace a diskuse na samostatně nastudované téma.  

Přednášející  

Lašek Jan, doc. PhDr., CSc. 

Stručná anotace předmětu  

Seznámit posluchače se základní periodizací psychického vývoje, vývojovými změnami 

s akcentem na období batolete, předškolního a školního věku, prepuberty a puberty, 

adolescence, dospělosti a stáří s akcentem na proces socializace jedince.  

 

V souladu s těmito poznatky pak seznámit posluchače s problematikou člověka a společnosti, 

se základními psychickými jevy, jak nastávají za sociálních podmínek: člověk jako produkt 

kultury, jako člen skupin (vč. rodiny), kde vystupuje jako nositel různých statusů a rolí, 

vytváří si postoje, komunikuje, navazuje vztahy, internalizuje sociální normy, je socializován 

a socializuje. 

 

Hlavní řešené problémy 

 předmět a metody sociální psychologie  

 postoje  

 předsudky   

 stereotypy  

 sociální percepce  

 komunikace  

 socializace  

 sociální skupiny  

 role  
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