
Milí studenti K1, 
posílám Vám práci na domácí studium ze Společenských věd 
v období uzavření škol.  
 
Najděte si v učebnici, kterou máte v mailové schránce třídy 
rarascinaroda@seznam.cz (kdo neví heslo, napište mi, pošlu vám 

ho      ), tam strany 66 – 77, téma Vývojová psychologie a celé 
toto téma si zpracujte do pracovních listů. Vytiskněte si tedy 
následující pracovní listy (viz níže) a do nich zpracujte téma 
Vývojová psychologie tak, jak to děláme při výuce v hodinách. 
Kdo nemá možnost tisku, opište a zpracujte to ručně. 
Při příští společné hodině tento úkol do školy přinesete. 
Současně při první společné hodině počítejte s písemkou na 
téma Emoce, osobnost. 
 
Případné dotazy na mém mailu, viz web školy.  
 
Buďte zdraví a mějte se hezky. 
 
 
10. 3. 2020                                                        Petra Horynová 
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                                                                                                                                                                                                         pracovní list 

 

Vývojová psychologie                                                      Datum: 

Vývojová =  

Vývojová psychologie se zabývá 

 

 

 

PRENATÁLNÍ A PERINATÁLNÍ OBDOBÍ  

Fáze prenatálního vývoje zahrnuje dobu od početí po narození dítěte a trvá přibližně  

 

Jako perinatální období se označuje doba  

 

Příklady činitelů, které mohou problematizovat zdravý průběh vývoje dítěte: 

 

 

 

 

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 

novorozenec =  první měsíc života 

  

Novorozenec spí        hodin denně  

 

Je vybaven vrozenými reflexy -  

 

Zrak novorozence je fixován pro ostré vidění ve vzdálenosti cca        cm.  

 

 

KOJENECKÉ OBDOBÍ 

Jako kojenecké období se označuje 

 

Zrak 

javascript:window.open('al.reflex.htm',%20'',%20'top=150,%20left=200,%20height=310,%20width=620,%20menubar=no,%20toolbar=no,%20location=no,%20status=no,%20scrollbars=no,%20resizable=no'),%20window.refresh


Klešťový úchop 

Významné mezníky v 1. roce života – 

 

Separační úzkost –  

 

BATOLECÍ OBDOBÍ 

V období                                          .   Intenzivního rozvoj hlavně motoriky, myšlení a řeči. 

 

Dítě se postupně učí -  

 

 

 

Autonomizace a tvorba vlastní identity - způsobu, jakým dítě mluví o sobě –  

Nejdůležitější sociální skupinou je i nadále rodina.  

OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  

Tato vývojová fáze začíná                                     a končí                                    .  

 

Hlavní rysy -  

 

 

 

 

NÁSTUP DO ŠKOLY A MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK 

Většina dětí je pro nástup do školy dostatečně zralá v                                   .  

 

Období mladšího školního věku začíná                              a končí                                   . 
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Kolem devátého roku je schopné empatie -  

Dítě od zhruba 10 let má silnou potřebu začlenit se do skupiny vrstevníků.  

OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ - PUBESCENCE 

Fáze dospívání probíhá přibližně  

Na biologické úrovni -   

 

Na psychologické úrovni -  

 

OBDOBÍ ADOLESCENCE 

Adolescence - přibližně mezi                       rokem života člověka.  

 

 

 

 

 

OBDOBÍ DOSPĚLOSTI 

Formální dospělosti dosahuje člověk v 

z psychologického hlediska bývá dospělost spojována zejména se zralostí v psychosociální 

oblasti a k té většina lidí dochází později (většinou se jako počátek soc. zralosti uvádí věk 

kolem 20 - 25 let).  

Období dospělosti se zpravidla člení na  

mladší dospělost - do      let 

                                            střední dospělost  - do       let  

                                                                                         starší dospělost  -  do      let 

 

Důležitá období – 

 

 

 

Kritická období – 

 

 

javascript:window.open('al.empatie.htm',%20'',%20'top=150,%20left=200,%20height=170,%20width=470,%20menubar=no,%20toolbar=no,%20location=no,%20status=no,%20scrollbars=no,%20resizable=no'),%20window.refresh


OBDOBÍ STÁŘÍ  

Stárnutí a stáří jsou relativní pojmy, jejich nástup je individuálně velmi odlišný.  

Podle Světové zdravotnické organizace se rozlišuje: 

období stárnutí -              let 

                                              stáří - do       let  

                                                                           stařeckosti - nad          let 

 

Psychologické aspekty procesu stárnutí a období stáří studuje speciální psychologická 

disciplína zvaná  

 

Průběh stáří závisí zejména na  

 

 

 

 

 

OBDOBÍ UMÍRÁNÍ, SMRT   

V procesu smiřování se s vlastní smrtí lze rozlišit následující stadia: 

…  

… 

…  

…  

…  

Platí přitom, že ne každý člověk musí projít všemi popsanými stadii; podobně, jako celý 

průběh života, i umírání prožívá každý člověk jedinečně. 

 

 

 

 

 http://psychologie.nazory.cz/vyvojova_psychologie.htm  


