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Cíl předmětu:   

Osvojit si uvažování ve vývojovém kontextu, seznámit se s novějšími koncepcemi vývoje, 
pochopit význam vývojových změn pro psychologickou praxi, získat poznatky o vývoji člověka 
od početí do vstupu do školy. 
 
Struktura předmětu: 

1. Vývojová psychologie – vymezení, cíle, aplikační možnosti, historie, významní 
představitelé 

2. Pojem vývoj, základní formy, faktory a mechanismy vývoje, zákonitosti vývoje 
3. Teorie vývojové psychologie – se zaměřením na novější teoretické přístupy (life-span, 

ekosystémové koncepce aj.) 
4. Výzkumné strategie a etika ve výzkumu  
5. Plasticita vývoje a resilience 
6. Prenatální období a jeho význam pro další vývoj 
7. Porod na kontinuu života před a po narození 
8. Novorozenecké období  
9. Nedonošené a nezralé děti – specifické problémy 
10. Kojenecké období  
11. Batole – hlavní vývojové trendy  
12. Charakteristika předškolního období  
 
Seznam literatury: 

Základní literatura: 

Langmeier, J.,  Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. 2., aktualizované vyd. Praha: 
Grada.  

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: 
Portál.  
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Rozšiřující a doplňující literatura: 

Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. 
Sobotková, D., Šulová, L., Takács, L. a kol. (2015). Psychologie v perinatální péči: Praktické 

otázky a náročné situace. Praha: Grada. 
Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 
 

časopisy Československá psychologie, E-psychologie, Psychologie a její kontexty, Psychológia 
a patopsychológia dieťata 
 

 

Podmiňující disciplíny: Dějiny psychologie 

Navazující disciplíny:  Vývojová psychologie 2, Vývojová psychologie 3 

Způsob ukončení: zápočet, zkouška formou písemného testu 

Podmínka udělení zápočtu: vypracování korespondenčního úkolu. Bez úkolu schváleného 
hodnotitelem nemůže student ke zkoušce přistoupit. 

 

Znění korespondenčního úkolu pro LS 2018/19: 

Napište úvahu nad jedním z níže uvedených témat. Úvaha bude vycházet ze studia odborné 
literatury a může obsahovat i vaše osobní názory či zkušenosti. 

a) Emocionální a sociální vývoj jedináčka do 6 let: specifika ve srovnání s dětmi se 
sourozenci   

b) Role otce v životě dítěte od prenatálního období po vstup do školy 

 

Formální požadavky:  

Rozsah textu: min. 11000 – max. 15500 znaků bez mezer, řádkování 1. 

Písmo: TNR nebo Calibri, velikost 12, mezera mezi odstavci 6 b., neodsazovat první řádek 
v odstavci, zarovnat text do bloku.  

Počet zdrojů: nejméně 7 (odborné časopisecké nebo knižní), z toho min. 2 zahraniční. Čím 
více zdrojů, tím lépe. 

Práce s literaturou: v textu budou odkazy na zdroje, na konci Literatura v podobě správných 
bibliografických citací podle norem APA 6, viz Manuál pro psaní DP na webových stránkách 
katedry. Práce, které nedodrží normy APA, či budou kratší než požadovaný rozsah, budou 
vráceny k přepracování. Při hodnocení je kladen důraz na původnost textu a na přesnou 
práci s literaturou.  

 
Termín odeslání úkolu: nejpozději do 22. 4. 2019, 23:59 hod. Později zaslané práce nebudou 
přijaty. Práce zasílejte výhradně přes systém EDIS, nikoli na e-mail vyučující. Práce hodnotí 
asistentka Mgr. Erika Lipková.  


