Předmět
DPS2D - Dějiny psychologie 2

Zápočet
Seminární práce

EVPD - Etika v psychologii

Seminární práce

KA2D - Kulturní antropologie 2

UNPSD - Úvod do neuropsychologie

Zadání
Vybrat nějakého psychologa a věnovat se
nějakému dílčímu tématu u těch známých
nebo si vybrat někoho kdo, v těch skriptech
není, což preferuje.
Téma související s etikou (nějaký etický
problém), může to být z medicíny.
Nemoralizující!

Písemný test
variantní otázky
(možná ho dá i on- nebude těžší než v prvním semestru
line formou)
Seminární práce naše úvaha na téma
- Mozek a duše,
- Neurony duše
- Nervový systém a duše
Je to naše úvaha, nechce zdroje.

Rozsah
3 normostrany
řádkování 1,5
Písmo Times New Roman 12

Termín dodání
minimálně týden předem, poslat na mail

Zkouška
Materiály
Zkouška bude ústní, vytáhneme si dvě
https://psych.capsa.cz/navi
otázky a o tom hovoříme. Předtermín se jí gace.php?slozka=19
moc dávat nechce.

3 normostrany
řádkování 1,5
Písmo Times New Roman 12

minimálně týden předem, poslat na mail

Pak je ústní zkouška, taháme si dvě otázky,
předmět je hodně diskusní, čeká od nás,
že se nad těmi problémy zamýšlíme.
Mluvila o kodexu EFPA. Chce, abychom
dobře znali ten etický kodex.

z kapitol 8-15

1-2 normostrany
řádkování 1,5
Písmo Times New Roman 12

Písemný test v celém rozsahu obou
semestrů. Otevřené otázky.
Chce to v papírové podobně, nejméně týden Ústní zkouška.
před zkouškou. Nebo mu to dáme na výuce. Termín stihnout do prázdnin. Po
prázdninách budou jen opravné.
- Smysly, smyslové funkce
- Nervová soustava

https://www.kosmas.cz/kni
hy/156767/etika-proevropske-psychology/
https://psych.capsa.cz/navi
gace.php?slozka=18
https://psych.capsa.cz/navi
gace.php?slozka=22
http://knihy.idnes.cz/clovekjeho-smysly-a-svet.html
http://knihy.idnes.cz/clovekjeho-mozek-a-svet.html
Neurony a jejich svět
(teprve vyjde)

VOOPD - Vybrané otázky obecné
psychologie
VPS1D - Vývojová psychologie 1

3 úkoly
Seminární práce

ZM2D - Základy metodologie psycholog. Online test
výzkumu 2

http://www.dostal.vyzkumpsychologie.cz/kog.php
volba ze 2 témat
1. Popište hlavní faktory působící v procesu
socializace batolete, s důrazem na vztahy v
rodině, sociální učení a osvojování norem
chování.
2. Na vybrané normativní (očekávané a
věkově vázané) životní události prvních šesti
let života (první úsměv, nástup řeči,
separační úzkost, sociální hra, vstup do školy
apod.) přibližte vzájemnou podmíněnost a
provázanost biologických, kognitivních,
emočních a sociálních vývojových procesů.
ve vztahu k učivu LS, v případě že by se
nepodařilo rozeběhnout Online test, bude
písemný v Olomouci.

Počet znaků celé práce: min. 11000 – max.
Termín odeslání úkolu: nejpozději 14 dní
15500 znaků bez mezer, tj. přibližně 3-5 stran před termínem zkoušky, na kterou je
řádkováním 1.
student zapsán. Práce zasílejte výhradně
přes systém EDIS, nikoli na e-mail vyučující.
Písmo Times New Roman 12; nedávat
Práce hodnotí asistentka Mgr. Šárka
mezeru mezi odstavci, ale odsadit první
Mošťková. Při hodnocení je kladen důraz na
řádek v každém odstavci; zarovnat text do
původnost textu a na přesnou práci s
bloku.
literaturou.

Poslední 3 kapitoly. Možná písemný test,
formu dá ještě vědět.
Od početí do 6. let. Písemná forma.

Plháková - Učebnice obecné
psychologie
https://psych.capsa.cz/navi
gace.php?slozka=17
http://knihy.idnes.cz/vyvojo
va-psychologie-2.html

Počet zdrojů nejméně 5, z toho minimálně 2
zahraniční.

Prezentace z LS

Okruhy jsou v edisu, losujeme si 2 otázky, https://psych.capsa.cz/navi
jednu ze zimy, jednu z léta. Každá otázka gace.php?slozka=21
je cca ½ prezentace. Zkouška je ústní.

