
Otázky pro zkoušku ze systematické psychoterapie 
 
I.  Obecná psychoterapie                                                
 
1. Definice a charakteristika psychoterapie 
2. Historie a současné směry v psychoterapii 
3. Indikace pro psychoterapii v klinické praxi 
4. Účinné faktory psychoterapie 
5. Psychoterapeutický vztah a pracovní aliance 
6. Náhled a změna v psychoterapii 
7. Psychoterapeutický proces a ukončení léčby 
8. Individuální psychoterapie 
9. Skupinová psychoterapie 
10. Terapeutická komunita 
11. Rodinná terapie 
12. Párová terapie 
13. Etické principy v psychoterapii 
14. Výzkum v psychoterapii 
15. Výcvik v psychoterapii 
16. Vztah psychoterapie a farmakoterapie 
 
 
II. Specifické přístupy v psychoterapii 
 
1. Psychoanalytická psychoterapie 
2. Dynamická a interpersonální psychoterapie 
3. Katathymně-imaginativní psychoterapie 
4. Rogersovská psychoterapie 
5. Existenciální psychoterapie 
6. Tvarová terapie 
7. Transakční analysa 
8. Hypnotická psychoterapie 
9. Behaviorální terapie 
10. Kognitivní terapie 
11. Relaxační terapie 
12. Systemická a rodinná terapie 
13. Integrativní psychoterapie 
14. Psychodrama 
15. Arteterapie 
16. Psychoterapeutická práce se sny a imaginací 
 
 
III. Speciální psychoterapie 
 
1. Psychoterapie u psychotických poruch 
2. Psychoterapie u afektivních poruch 



3. Psychoterapie u neurotických poruch 
4. Psychoterapie u fobických a úzkostných poruch 
5. Psychoterapie u obsedantně-kompulsivní poruchy 
6. Psychoterapie posttraumatické stressové poruchy 
7. Psychoterapie dissociačních poruch 
8. Psychoterapie somatoformních poruch 
9. Psychoterapie poruch příjmu potravy 
10. Psychoterapie závislostí na návykových látkách 
11. Psychoterapie sexuálních dysfunkcí 
12. Psychoterapie u poruch sexuálního vývoje 
13. Psychoterapie specifických poruch osobnosti 
14. Psychoterapie u psychosomatických onemocnění 
15. Psychoterapie u závažných a psychosociálně zatěžujících onemocnění 
16. Psychoterapie u pervasivních poruch v dětském věku 
17. Psychoterapie emočních poruch v dětství 
18. Psychoterapie poruch chování v dětství a adolescenci 
19. Psychoterapie v případě suicidálního risika 
20. Psychoterapie traumatisovaného dítěte 
21. Psychoterapie psychosomatického onemocnění v dětství a dospívání 
22. Psychoterapie dítěte se závažným tělesným onemocněním nebo handicapem 
 
 
IV. Otázky ke zkoušce z psychopatologie (pouze pro lékaře, kteří nemají 
      základní specialisaci z psychiatrie) 
 
1. Způsoby klasifikace duševních poruch 
2. Schizofrenie 
3. Afektivní poruchy 
4. Úzkostné poruchy 
5. Obsedantně-kompulsivní porucha 
6. Disociativní poruchy 
7. Somatoformní poruchy 
8. Reakce na stress a poruchy přizpůsobení 
9. Poruchy příjmu potravy 
10. Sexuální dysfunkce 
11. Závislost na návykových látkách 
12. Specifické poruchy osobnosti 
13. Poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference 
14. Duševní poruchy v dětském věku 
15. Specifika věkových období a jejich vztah k psychopatologii (dětství, adolescence, 
      střední věk a stáří) 
16. Psychosomatické poruchy 
17. Suicidální risiko 
18. Prevence duševních poruch, risikové a protektivní faktory 
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