
Psychologie pro každý den 
Číslo kurzu:  
 
Kontaktní osoba: Radka Hradcová  
E-mail: radka.hradcova@ff.cuni.cz   
Telefon: +420 221 619 667 
 
Termín zahájení: 9.10.2018 
 
Cena kurzu: 6.655,- Kč vč. DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 30.9.2018 
 
Délka kurzu: 2 semestry (80 vyučovacích hodin)  
Frekvence kurzu: 1 x týdně  
Výukový den: úterý 17.30 – 20.00 
Místo konání: UK FF v Praze, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1 
Předpokládaný počet studentů: 70  
Lektoři: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., Doc. PhDr. Jiří Šípek, 
CSc., Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., PhDr. Václav Mertin a další  
 
Elektronická přihláška: elektronicky - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky 
 
Obsah kurzu: 
Zájmový vzdělávací program předkládá výběr témat základů psychologie a jejích vybraných 
aplikací. Cílem není systematický výklad oboru psychologie. Může se však stát nabídkou 
vybraných otázek a problémů, kterými se současná psychologie zabývá a může také 
představit některé přístupy k jejich zvládání či uchopení. 
Některá témata jsou prezentována s převahou teoretického přístupu k problematice (např.  
psychologie zdraví), jiná mají spíše přehledový charakter ( přehled směrů současné 
psychoterapie aj.), anebo teoreticko aplikační ráz (např.přednáška „Jak se vlastně učíme“). 
Najdeme zde jak tradiční, klasická témata (např. metody psychologie, psychologická 
diagnostika nebo vývojové charakteristiky předškolních dětí), ale také aktuální otázky 
současné psychologie (poruchy příjmu potravy nebo videotrénink interakcí ve škole). 
Současná psychologie je velmi různorodá. Na jedné straně se otevírají nové oblasti 
poznávání, jako jsou např. souvislosti psychiky a fungování mozku (evoluční a biologické 
kořeny lidské psychiky či přednáška „Poznáváme svět kolem nás“), na straně druhé se 
otevírají nové možnosti aplikací (např. mediální psychologie). V praxi bychom se mohli setkat 
s řadou dalších a jistě velmi zajímavých psychologických disciplín a jejich aplikací. Kurz nabízí 
vhled do současné psychologie a může se stát inspirací i námětem pro další, hlubší studium 
psychologie. 
 
Certifikace: Osvědčení FF UK  
Forma zakončení: Esej na zvolené téma, 60% docházka 
Bližší informace: http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/psychologie-pro-kazdy-
den 
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