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I. O dnešním stavu vývojové psychologie
1. 0 vlivu biologie a duchovni védy na psychologii. Biologická
a ducho vědná orientace; jejich odpor proti orientaci atomistickomechanistické
2. Dva hlavní směry biologické orientace
3 Směr přírodovědecko-biologický. Aplikace biologických pojmů
na pochody psychické
4. Genetický směr
5. Pojem struktury ve vývojové psychologii. Teleologické pojetí
psychické struktury
6. Duchovědná orientace v psychologii. Její totalitní aspekt a
zvláštní poměr k duchovním vědám. Metoda psychologického
pochopení
7. Biologické prvky v psychologii duchovědně orientované . .
8. Nemožnost prosté aplikace biologických pojmů na psychično
9. Podrobnější rozbor posavadních pokusů o takovou aplikaci .
II. Logická podstata pojmu vývoje
10. Pojem vývoje. Pochody kausálniho spojení a pochody vývojové
11. Rada kausální a řada vývojová. Rozbor pojmu vývoje. Logická
podstata vývoje ontogenetického
12. Změny kausální a změny vývojové
13. Logická podstata psychického vývoje
III. Kausalita a podstata vývoje
14. Pojem kausality a pojem vývoje
15. Jejich vzájemný vztah
IV. Mechanistické a teleologické pojetí vývoje
16. Mechanistické pojetí vývoje
17. Teleologické pojetí vývoje
18. Rozdíl mezi oběma. Mechanistické a teleologické pojetí v psycho
logii. Teleologický aspekt pouhou interpretací psychických po-
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chodů podle analogie zažité teleologie. Zásadní možnost mecha
nistického i teleologického stanoviska v psychologii. Podružný
význam obou stanovisek v pojmu psychického vývoje . . .
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Vývoj zrakové představy z původního dojmu
19. Podstata této otázky. Formální pojetí psychického vývoje a
reální pochod vývojový. Nedostatečnost takového pojoti. Nut
nost experimentálně-induktivního postupu
20. Podstata psychologického vývoje. Rozdíl mezi psychickým
jevem a psychickou funkci. Teleologický ráz vědomého tvoření
představy z původního dojmu. Strukturální a funkcionální
vývoj představy. Rozdílná povaha vývoje představy a vývoje
pojmu
21. Metoda pokasů
22. Přesnější vytření úkolu a metody, jíž byla tato otázka zkou
mána
23. Vývoj představy z opakujícího se dojmu
24. Typické způsoby vývoje představy
25. Kumulativní vývoj představy
26. Vývoj představy z vůdčího motivu
27. Vývoj představy z obrysu
28. Postupný vývoj představy z obrysu
29. Vývojová tempo
30. Vývojový regres
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