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1) Charakteristika poradenství, vymezení poradenství vůči ostatním formám práce s klienty, 

poradenské systémy a přístupy 

2) Poradenský proces, fáze poradenského procesu, osobnost poradce  

3) Poradenský tým, první kontakt s klientem, role času v poradenství  

4) Komunikace a její využívání v rámci poradenského procesu  

5) Anamnestický rozhovor, práce na zakázce, poradenský rozhovor  

6) Zvládání náročných situací během práce s klienty  

7) Specifika párového poradenství 

8) Specifika rodinného a skupinového poradenství  

9) Psychologické poradenství v jednotlivých fázích vývoje člověka  

10) Formulace zpráv a nálezů, komunikace s institucemi, třístranný a vícestranný kontrakt 

11) Etika v psychologickém poradenství – principy a úskalí práce v pomáhajících profesích  

12) Systém pedagogicko psychologického poradenství, specifika jednotlivých pracovišť  

13) Práce školního psychologa, jeho hlavní činnosti a metody práce  

14) Hlavní oblasti psychologické práce v rámci pedagogicko-psychologického poradenství  

15) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora ze strany poradenského psychologa, 

otázky školské integrace  

16) Prevence, rozpoznávání a intervence při výskytu šikany, poruch chování a delikvence ve 

škole  

17) Poradenství pro nadané a talentované, různé přístupy při podpoře žáků s mimořádným 

nadáním  

18) Otázky volby povolání, kariérové poradenství, poradenství pro volný čas  

19) Předmanželské poradenství, role sexuality v partnerství a manželství, poradenství pro 

rodiče  

20) Hlavní oblasti psychologické práce v manželském a rodinném poradenství 

21) Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče  

22) Poradenství v sociálních službách – typologie sociálních služeb, specifika práce s 

jednotlivými cílovými skupinami  

23) Poradenství ve sféře drogových a dalších závislostí  
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