KOLOKVIUM – okruhy k teoretické části
Frekventant si vytáhne 1 otázku/téma z uvedených okruhů. Otázky jsou formulovány úmyslně
spíš jako oblasti určité problematiky, než jako konkrétní dotaz na úzké téma.
Akcent bude kladen především na:
-

přemýšlení,

-

schopnosti propojovat si různé oblasti,

-

uvažování nad způsoby praktického uplatnění dotazované znalosti

1) Základy psychologie a psychopatologie:
Psychologie osobnosti, modely osobnosti podle nejdůležitějších škol
Poruchy osobnosti - diagnostika a jejich léčba
Neurózy, úzkostné poruchy diagnostika a jejich léčba
Psychózy - diagnostika a jejich léčba
Deprese - diagnostika a jejich léčba
Psychosomatika
2) Psychoterapie a poradenství:
Psychoterapie x poradenství (paragrafy a zákony, rozdíly a shody)
Individuální a skupinová terapie a psychoterapeutický proces (začátek, průběh a ukončení
terapie, finance, čas, hranice …)
Etika v psychoterapii a poradenství, osobnost psychoterapeuta/poradce, zodpovědnost,
mlčenlivost
Syndrom vyhoření, syndrom pomáhajícího, péče v pomáhajících profesích o vlastní duševní
zdraví, psychohygiena, sebeúcta
Supervize a Bálintovské skupiny
Obranné mechanismy, přenos, protipřenos, interpretace, náhled
Dynamická a psychoanalytická psychoterapie
Logoterapie
Kognitivně behaviorální terapie
Gestalt terapie
Integrativní přístup (léčebné faktory)
Rodinná terapie
Rogersovská psychoterapie
Motivační rozhovor
Neverbální techniky, psychodrama
Práce s tělem
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3) Trauma:
Vznik a podoba traumatu – klinické projevy psychického traumatu a jejich diagnostika
Posttraumatická stresová porucha – klinické projevy a diagnostika
Trauma a psychosomatika
Transgenerační přenos traumatu
Posttraumatický růst
Trauma a paměť – zapomínání, disociace vzpomínání, opakování traumatu, flashback
Psychoterapie psychotraumatu – přístupy, léčebné techniky
Psychoterapeutický rozhovor s traumatizovaným člověkem (pravidla, zásady), sdělování
traumatizujících zpráv
Linky důvěry, krizová intervence při traumatických událostech
4) Praxe:
Psychotrauma u dětí a dospívajících, ADHD, rizikové faktory v adolescenci, šikana, syndrom
CAN, disociace u dětí, prevence a léčba
Závislosti - alkohol, drogy, gamblerství, počítače, diagnostika, prevence a léčba
Poruchy přijmu potravy, sebepoškozování, suicidiální tendence, diagnostika, prevence a léčba
Násilí proti jednotlivci - domácí násilí, násilné trestné činy, současné projevy násilí (mobbing,
kyberšikana, stalking), prevence a léčba
Skupinové násilí - válečné konflikty, organizované násilí, holocaust, terorizmus + jejich oběti
(civilisté, vojáci, humanit. pracovníci, duchovní …), prevence a léčba
Oběť násilí, viktimizace, charakteristiky, prevence a léčba
Psychologické aspekty lidské agresivity, psychopatie a násilné chování, profily agresorů,
psychologie perzekutorů
Přírodní katastrofy, hromadná neštěstí, dopravní nehody, krizová intervence a léčba
Život ohrožující onemocnění (onkologická a pod), hospice, paliativní péče, péče o příbuzné a
pozůstalé
Migranti, uprchlíci a psychosociální práce
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