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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
Doporučená literatura
DOLEŽALOVÁ, Ladislava a Marie VLKOVÁ. Občanský a společenskovědní základ.
Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, 72 s. ISBN 9788074020889
Nekonečný M., Psychologie osobnosti, Akademie, Praha 1998, ISBN 978-80-200-1680-5
Helus Z., Psychologie, Fortuna, Praha 1997, ISBN 80-7168-876-2
Křivohlavý J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002, ISBN 80-7367-407-6
časopis Psychologie dnes, vydává Portál.
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Ilustrace
Karel Nepraš. Praha: Portál, 2010, 797 s. ISBN 978-80-7367-686-5.

