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Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Tematická oblast Psychologie 

 
Pořadové 

číslo 

Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Anotace 

1 

Úvod do psychologie 

Psychika, psychické 

jevy 

VY_32_INOVACE_23_01 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se psychických jevů. Aktivita, která 

informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí samotnými 

žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození nového 

učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

2 
Člověk jako osobnost 

a člen skupiny 

VY_32_INOVACE_23_02 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se psychologie osobnosti. Aktivita, 

která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí 

samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození 

nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

3 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny.  

Psycholog 

osobnosti,vývoj 

osobnosti 

VY_32_INOVACE_23_03 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se vývoje osobnosti. Aktivita, která 

informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí samotnými 

žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození nového 

učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

4 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Vlastnosti osobnosti 

VY_32_INOVACE_23_04 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se vlastností osobnosti. Aktivita, 

která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí 

samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození 

nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

5 
Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Člověk v sociálním 

VY_32_INOVACE_23_05 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální psychologie, socializace 

a sociálního učení, Aktivita, která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a 

vyvození souvislostí samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná 

vazba.)  Cíl:  Vyvození nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 



 

prostředí 

6 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Sociální chování. 

VY_32_INOVACE_23_06 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální psychologie a sociálního 

chování člověka. Aktivita, která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a 

vyvození souvislostí samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná 

vazba.)  Cíl:  Vyvození nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

7 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Sociální psychologie, 

skupiny 

VY_32_INOVACE_23_07 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální psychologie a sociálních 

skupin. Aktivita, která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození 

souvislostí samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  

Vyvození nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

8 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Člověk v sociálním 

prostředí. 

Interpersonální 

přitažlivost 

VY_32_INOVACE_23_08 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální psychologie, sociálního 

chování člověka a interpersonální přitažlivosti. Aktivita, která informace 

ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí samotnými žáky. ( Po 

aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození nového učiva 

s využitím vlastních zkušeností žáků. 

9 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Člověk v sociálním 

prostředí. Vztah 

jedince a skupiny 

VY_32_INOVACE_23_09 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje  informace týkající se vztahu jedince a skupiny. Aktivita, která 

informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí samotnými 

žáky. 

 

  Cíl:  Využití vlastních zkušeností žáků, sebereflexe - sociální role, sociální status. 

10 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Skupinové normy 

VY_32_INOVACE_23_10 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální psychologie a tvorby 

skupinových norem. Aktivita, která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva 

a vyvození souvislostí samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná 

vazba.)  Cíl:  Vytvoření skupinových norem konkrétní sociální skupiny - třídy. 

11 Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

VY_32_INOVACE_23_11 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální psychologie a dynamiky 

ve skupině. Aktivita, která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a 

vyvození souvislostí samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná 



 

Skupinová dynamika vazba.)  Cíl:  Vyvození nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

12 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Opakování 

VY_32_INOVACE_23_12 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní otázky, týkající se psychologie, socializace a 

sociálního chování člověka. Cíl:  Souhrnné opakování učiva. 

13 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Sociální percepce. 

VY_32_INOVACE_23_13 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální percepce. Aktivita, která 

informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí samotnými 

žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození nového 

učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

14 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Sociální interakce. 

VY_32_INOVACE_23_14 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální interakce. Aktivita, která 

informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí samotnými 

žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození nového 

učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

15 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Sociální komunikace 

VY_32_INOVACE_23_15 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociální komunikace. Aktivita, 

která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí 

samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození 

nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

16 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Spolupráce a 

soupeření. 

VY_52_INOVACE_23_16 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje informace týkající se sociální interakce, spolupráce a soupeření. 

Aktivita, která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození 

souvislostí samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  

Vyvození nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

17 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Sociální konflikty. 

VY_32_INOVACE_23_17 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociálních konfliktů. Aktivita, 

která informace ozřejmuje, vede k pochopení učiva a vyvození souvislostí 

samotnými žáky. ( Po aktivitě  následuje reflexe – zpětná vazba.)  Cíl:  Vyvození 

nového učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

18 Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

VY_32_INOVACE_23_18 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje základní informace týkající se sociálního chování a možností 

řešení konfliktů. Pracovní list slouží jako podklad pro procvičování probraného 

učiva a vyvozování souvislostí samotnými žáky. Cíl:  Procvičení a zopakování 



 

Řešení konfliktů. učiva s využitím vlastních zkušeností žáků. 

19 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Opakování učiva. 

VY_32_INOVACE_23_19 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje otázky týkající se probraného učiva. ( Člověk jako osobnost a 

člen skupiny.)  Cíl:  Ověření znalostí žáků. Procvičení probraného učiva. 

20 

Člověk jako osobnost 

a člen skupiny. 

Modelové situace - 

řešení 

VY_32_INOVACE_23_20 
Ing. Marie Vlachová 

Materiál obsahuje zadání pro vytvoření modelové situace - týkající se  

konkrétního konfliktu. Žáci spolupracují ve dvojicích, aktivně se zapojují do 

činností, využívají své vlastní vědomosti, zkušenosti a kreativní schopnosti. ( Po 

aktivitě  následuje reflexe.)  Cíl:  Hraní rolí, které vede k prohloubení, zopakování, 

pochopení učiva a vyvození souvislostí samotnými žáky - s využitím jejich 

vlastních zkušeností.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


