
 

Název modulu Psychologie 
Kód modulu PSY 

Počet kreditů 2 

Týdenní počet hodin 

přednášek/cvičení 

1/1 Umístění modulu v učebním 

plánu: 1Z, 1L 

Počet týdenních hodin celkem 2 

Anotace 

Předmět obsahuje vybrané kapitoly z obecné psychologie, psychologie osobnosti, 
psychologie práce a řízení a z psychologie mezilidských vztahů. Cílem předmětu je seznámit 
studenty s moderními trendy psychologie těchto oblastí, naučit je uplatnit poznatky 
v profesním životě při poznávání, hodnocení a řízení lidí. 
Vzdělávací cíle 

Cílem je, aby student uměl: 
▪ definovat a vysvětlit základní kategorie a pojmy, 
▪ klasifikovat jednotlivé osobnostní typy a znát implikace této různorodosti při 

obchodním jednání, 
▪ analyzovat a interpretovat mezilidské vztahy a konflikty, 
▪ uplatnit prevenci stresu a vyhoření v osobním i pracovním životě, 
▪ objasnit význam znalosti psychologie pro manažerskou praxi, 
▪ spolupracovat s druhými, uvědomovat si důležitost týmové práce, 
▪ uplatňovat psychologické poznatky při řešení konfliktních situací na pracovišti, 
▪ diskutovat o psychologických aspektech řízení lidí.  

Obsah modulu 

1. Systém psychologických oborů a techniky výzkumů v psychologii 

2. Osobnost člověka, typy osobnosti, náročné životní situace 

3. Stres, frustrace- prevence a jejich psychosomatické důsledky 

4. Sociální poznávání člověka, chyby v poznávání 

5. Dovednosti jedince v procesu komunikace, asertivní chování 

6. Konflikty, druhy, řešení konfliktů 

7. Charakteristika pracovní skupiny, pracovní tým 

8. Styly vedení skupiny 

9. Syndrom vyhoření profesionála 

10. Mobbing, bossing 

11. Workoholismus 

Hodnocení 

Zimní období: zápočet 

Letní období: zápočet 
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