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Označení materiálu (přílohy) Téma Anotace 

VY_32_INOVACE_PSY61 Psychologie jako věda 
pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s počátky psychologického myšlení 

VY_32_INOVACE_PSY62 Definice základních pojmů 
pomocí power pointové prezentace seznámit 

studenty se základními pojmy z psychologie 

VY_32_INOVACE_PSY63 
Psychologie osobnosti. 

Opakování 

Pomocí programu Microsoft Word provést 

opakování základních pojmů a jmen z počátků 

dějin psychologie osobnosti 

VY_32_INOVACE_PSY64 Psychologie osobnosti 

pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty se základními pojmy z psychologie 

osobnosti 

VY_32_INOVACE_PSY65 
Typologie osobnosti – E. 

Kretschmer 

pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s osobností E. Kretschmera a jeho 

konstituční typologií 

VY_32_INOVACE_PSY66 Hippokratova typologie 

pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s osobností Hippokrata a jeho teorií 

temperamentu 

VY_32_INOVACE_PSY67 Inteligence a nadání                

Pomocí programu Microsoft Word vysvětlit 

pojem inteligence,pojem IQ, vysvětlit rozvržení 

IQ v populaci 

VY_32_INOVACE_PSY68 Myšlení a řeč                

Pomocí programu Microsoft Word provést 

vyložení pojmů myšlení a řeč. Vysvětlit druhy 

myšlení a řeči 

VY_32_INOVACE_PSY69 Paměť 

pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s pojmem paměť, jejími funkcemi a 

fázemi 

VY_32_INOVACE_PSY70 
Psychologie osobnosti. 

Opakování II. 

Pomocí programu ActiveInspire zopakovat 

pojmy z psychologie osobnosti 

VY_32_INOVACE_PSY71 Prenatální období 

pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s vývojem jedince v prenatálním a 

perinátalním období 

VY_32_INOVACE_PSY72 Kojenec 
pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s vývojovou etapou kojence 

VY_32_INOVACE_PSY73 Batole 
pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s vývojovou etapou batole 

VY_32_INOVACE_PSY74 Dítě předškolního věku 

pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s vývojovou etapou dítěte 

předškolního věku 

VY_32_INOVACE_PSY75 Opakování 
zábavnou formou opakování dějin psychologie 

- křížovka 



 

VY_32_INOVACE_PSY76 
Dospělost – mladší, střední, 

pozdní 

pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s vývojovou etapou dospělost 

VY_32_INOVACE_PSY77 
Dospělost – mladší, střední, 

pozdní             

Pomocí programu Microsoft Word provést 

opakování vývojové etapy dospělost 

VY_32_INOVACE_PSY78 Stáří. Gerontologie. 
pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s vývojovou etapou stáří 

VY_32_INOVACE_PSY79 Stáří. Gerontologie. 
pomocí powerpointové prezentace seznámit 

studenty s vědou o stáří - gerontologií 

VY_32_INOVACE_PSY80 
Souhrnné opakování. Vývojové 

etapy v životě člověka. 

pomocí powerpointové prezentace zopakovat 

vývojové etapy v životě člověka 

 
 


