
Referáty OBN - V2

• Ve dvojicích si vybrat jedno téma referátu, zpracovat ( je možné formou prezentace, 
přednášky...atd.) Respektujte PROSÍM prezentací !!!!

1. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19.9.

2. Poruchy vývoje osobnosti 26.9. (Ondra+ Kačka M.)

3. Co je to učení? Vysvěltní pojmu, seznámení s efektivními technikami. (3.10.) (Kačka H. + Viky)

4. Stres, frustrace, deprivace (definice stresu, frustrace, deprivace) (17.10.) (Adél + Honza Vrba)

5. Osobnost a její struktura  - temperament, charakter a povahové rysy (24.10) (Sára + Iva)

6. Co je to IQ a EQ? (7.11.) (Manina + Bára)

7. Druhy myšlení (vysvětlení pojmů jako analýza/syntéza, srovnání, zobecňování, třídění) (14.11) 

(Bára P. + Majda)

8. Duševní hygiena - význam a metody psychohygieny) (28.11.) (Jana + Diana)

9. Duševní poruchy - nejčastější typy (5.12.) (Terka + Lucka + Terka)

10. Psychologická pomoc - kdo ji poskytuje a kdy je třeba ji vyhledat, možnosti poradenství v 

našem okolí) (12.12.) (Jakub + Honza H.)

11. Sociální stratifikace jako základ lidské společnosti (vertikální, horizontální, sociální mobilita, 

typy stratifikačních systémů) (9.1.) (Honzik V. + Ládík)

12. Sociální skupiny a jejich rozdělení (16.1.) (Lea + Beáta)

• Z následujících témat si vybrat 2 témata pro esej, rozsah  - min. 1 A4 - tj. 250 slov

• Termíny odevzdání:

ESEJ 1  do 6.11 

ESEJ 2  do 15.1. obojí v tištěné podobě!!!!!

Témata esejí:

1. „Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě 

proto existujeme.“  (O. Wilde)

2. „Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším 

zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, 

vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení.“  (J. Čapek)



3. „Můj otec měl velmi silnou osobnost. Nesouhlasím s mnoha způsoby, jakými mě vychovával. 

Nesouhlasím s mnoha jeho hodnotami, ale byl velmi čestný a když nám o něčem řekl, abychom to 

nedělali, nedělal to ani on.“  (Madonna)

4. „Průměrný pes je lepší osobnost než průměrný člověk.“  (Andrew Rooney)

5. „Myšlení je cesta, přesvědčení je cíl.“  (O.F. Babler)

6. „Učení bez myšlení je marné a zbytečné.“  (Konfucius)

7. „Výchova nás dělá takovými, jací jsme.“  (C.A.Helvétius)

8. „Nejen přirozenost, ale také výchova utváří povahu.“  (Columella)

9. „Každý, chtě - nechtě, je zastáncem svého temperamentu.“  (S. Napierski)

10. „Když převládnou emoce, rozum už toho moc nezmůže.“  (Autor neznámý)


