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Cíl předmětu:   

V návaznosti na předmět Vývojová psychologie 2 probrat vývojové aspekty období 
dospělosti, stárnutí, stáří a konce života. Osvojit si vývojový pohled v psychologické práci, 
znát vývojová specifika a vývojové úkoly období dospělosti a stáří. 

Struktura předmětu: 

1. Období mladé dospělosti, pojem vynořující se dospělost  
2. Partnerské vztahy v mladé dospělosti;  manželství a rodičovství   
3. Alternativy – singles, bezdětnost, osamělý rodič aj. 
4. Období střední dospělosti, krize středního věku  
5. Mezigenerační vztahy – proměny ve vztahu k vlastním rodičům  
6. Období starší dospělosti  
7. Období raného stáří  
8. Období pravého stáří (od 75 let)  
9. Vývojově psychologické aspekty smrti a konce života  
10. Hospicová péče 
11. Principy smutkového poradenství 
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časopisy Československá psychologie, E-psychologie, Psychologie a její kontexty 
 

Podmiňující disciplíny: Vývojová psychologie 1, Vývojová psychologie 2 

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) Psychologické aspekty života singles v období mladé dospělosti  

b) Význam a uspokojování základních psychických potřeb (dle koncepce Z. Matějčka 
a J. Langmeiera) v období stáří 

 

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.  


