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Cíl předmětu:   

V návaznosti na předmět Vývojová psychologie 1 probrat vývojové zvláštnosti období od 
vstupu dítěte do školy, přes mladší školní věk až po pubescenci a adolescenci. 

Struktura předmětu: 

1. Psychologická problematika vstupu dítěte do školy, vývojové aspekty zralosti pro školu  
2. Mladší školní věk - vymezení a specifika  
3. Dětská kresba: vývojové fáze, význam dětské kresby v psychodiagnostice dětí 
4. Psychologie dětské hry: teorie, klasifikace, využití v diagnostice a terapii 
5. Mladší školní věk  
6. Dospívání: terminologie a periodizace  
7. Psychologická charakteristika dospívání a hlavní vývojové změny 
8. Rozvoj osobnosti v dospívání, stadia vývoje osobní identity 
9. Kognitivní, morální a duchovní vývoj v dospívání 
10. Sociální a citový vývoj dospívajících  
11. Specifika adolescence 
 

Podmiňující disciplíny: Vývojová psychologie 1 

Před výukou: Studenti budou před přímou výukou znát rozdíl mezi klasickým českým pojetím 
dospívání (Langmeier, Krejčířová, 2006, str. 142-144) a anglosaským pojetím dospívání 
(Macek, 2003). 

Přímá výuka (blok 4 hod): Výuka bude věnována zejména tématům, která nejsou dostatečně 
zpracována v učebnicích a která lze procvičit i na názorných ukázkách (např. dětská kresba). 
Podle zájmu studentů se můžeme věnovat např. i náročnému období dospívání. Studenti 
budou seznámeni s některými aktuálními výzkumy v oblasti vývojové psychologie. 
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Získaná způsobilost: Osvojení vývojového přístupu v psychologické práci, znalost vývojových 
specifik a vývojových úkolů mladšího školního věku a dospívání. 

Navazující disciplíny: Vývojová psychologie 3, Patopsychologie dětí   

Seznam literatury: 

Základní literatura: 

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. 2., aktualizované vyd. Praha: 
Grada. Kapitoly: 2.6-2.8, Přílohy. 

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: 
Portál.  
Kap. Činitelé socializace; Morální vývoj (str. 181-224) 
Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje; Vývoj osobnosti (str. 245-297) 
Konec předškolního období, školní zralost; Mladší školní věk; Adolescence (str. 396-433) 

Zápis z výuky.  

Rozšiřující a doplňující literatura: 

Macek, P. (2003).  Adolescence. Praha: Portál. 
Nielsen Sobotková, V. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada. 
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 
 

Způsob ukončení: zápočet, zkouška formou písemného testu 

Podmínka udělení zápočtu: vypracování korespondenčního úkolu 
 

Znění korespondenčního úkolu pro ZS 2018/19: 

Vyberte si jedno ze dvou níže uvedených témat a napište seminární práci, která bude 
obsahovat jak odkazy na odbornou literaturu, tak vaše osobní názory či životní zkušenosti: 

a) Psychologické aspekty osvojení si role školáka. 
b) Hodnotový a morální vývoj dospívajícího dítěte v 21. století. 
 

Termín odeslání úkolu: NEJPOZDĚJI do pondělí 3. 12. 2018 do 23:59. Bez úkolu schváleného 
hodnotitelem nemůže student ke zkoušce přistoupit. Práce zasílejte výhradně přes systém 
EDIS, nikoli na e-mail vyučující. Práce hodnotí doktorandka Mgr. Erika Lipková. Při hodnocení 
je kladen důraz na původnost textu a na přesnou práci s literaturou. 

Formální požadavky:   

Minimální rozsah korespondenčního úkolu jsou 3 strany čistého textu bez úvodní strany či 
nadpisu, maximální rozsah 5 stran. Řádkování 1, písmo Times New Roman 12, zarovnání do 
bloku, mezera mezi odstavci 6 bodů. Minimálně 7 zdrojů, z toho aspoň dva zahraniční. Práce 
s literaturou podle norem APA 6 – viz manuál pro psaní bakalářských a diplomových prací: 

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/08/4.Aktualizovan%C3%BD_Manual-pro-
psani-BP-a-DP_2017.bez-zadani_.pdf 

Práce, které nedodrží normy dle APA (viz manuál na stránkách katedry), či budou kratší než 
tři strany, budou vráceny k přepracování. 
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