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Jednooborová psychologie (Bc. prezenční studium) 

Otázka 1  

Sako bylo zlevněno z 2400 Kč na 1872 Kč. Je to sleva o:  

 a. 23 %  
 

 b. 21 %  
 

 c. 19 %  
 

 d. jiná možnost  
 

Otázka 2  

Neurotransmiter nejvíce spojovaný s Alzheimerovou nemocí se nazývá:  

 a. acetylcholin  
 

 b. serotonin  
 

 c. endorfin  
 

 d. dopamin  
 

Otázka 3  

Kdy začne typické dítě dělat první kroky?  

 a. v šesti měsících života  
 

 b. okolo dvou let života  
 

 c. okolo prvního roku života  
 

 d. okolo tří let života  
 

Otázka 4  

Které slovo není označením vývojových stádií podle S. Freuda:  

 a. orální  
 

 b. brachiální  
 

 c. genitální  
 

 d. anální  
 

Otázka 5  

Vstupenka pro dítě stojí 50 Kč, pro dospělého o 70% více. Kolik zaplatí 4 dospělí a 5 dětí?  

 a. 570  
 

 b. 590  
 

 c. 600  
 

 d. 520  
 

Otázka 6  

Představitelem empirismu je:  

 a. F. Nietzsche  
 

 b. J. Locke  
 



 c. M. Weber  
 

 d. I. Kant  
 

Otázka 7  

Za otce praktické klinické psychologie považován:  

 a. L. Witmer  
 

 b. I.P. Pavlov  
 

 c. F.W. Taylor  
 

 d. M. Wertheimer  
 

Otázka 8  

Příkladem nepodmíněného reflexu je:  

 a. pláč v ordinaci zubního lékaře  
 

 b. jízda na kole  
 

 c. kašel v zakouřené místnosti  
 

 d. automatické zastavení pohybu na červenou  
 

Otázka 9  

Česká republika vstoupila do Severoatlantické aliance v roce:  

 a. 1981  
 

 b. 2001  
 

 c. 1999  
 

 d. 2004  
 

Otázka 10  

Autorem díla „Možná odcházíme“ je:  

 a. Václav Havel  
 

 b. Jan Balabán  
 

 c. Michal Wievegh  
 

 d. Pavel Kohout  
 

Otázka 11  

Autorem, kterého díla je René Descartes?  

 a. Rozprava o metodě  
 

 b. Etika Nikomachova  
 

 c. Sluneční stát  
 

 d. Kritika čistého rozumu  
 

Otázka 12 

Solipsismus:  

 a. postuluje prvořadou úlohu velkých osobností v dějinách  
 



 b. stanovuje individuální cíle lidského jednání  
 

 c. považuje realitu za modus objektivního ducha  
 

 d. považuje realitu za produkt individuálního vědomí  
 

Otázka 13  

Který z uvedených psychologů nepatří mezi ostatní (z hlediska psychologického směru, ke 
kterému se řadí)?  

 a. J.B. Watson  
 

 b. B.F. Skinner  
 

 c. E. Fromm  
 

 d. C.L. Hull  
 

Otázka 14  

Na zahradě je bazén tvaru kvádru o půdorysu 12 m x 5 m. Je-li naplněn ze 4/5 je v něm 1200 hl 
vody. Jak hluboký je bazén?  

 a. 2,5 metru  
 

 b. 3 metry  
 

 c. 2,8 metru  
 

 d. 2 metry  
 

Otázka 15  

Obligatorní:  

 a. znamená povinný  
 

 b. neznamená nutný  
 

 c. znamená nezávazný  
 

 d. je opakem spekulativní  
 

Otázka 16  

Pedagogický směr, který podřizuje cíle výchovy zájmům dítěte, se nazývá:  

 a. pedologie  
 

 b. pederastie  
 

 c. pedocentrismus  
 

 d. pedogeneze  
 

Otázka 17  

Autorem obrazů „Červený čtverec“ (cca 1915) a „Černý a červený čtverec“ (cca 1920) je:  

 a. František Kupka  
 

 b. Marcel Duchamp  
 

 c. Piet Mondrian  
 

 d. Kazimir Malevič  
 



Otázka 18  

Teorie 19. století odvozující duševní vlastnosti z tvaru lebky se nazývá:  

 a. neurologie  
 

 b. frenologie  
 

 c. antropometrie  
 

 d. psychofyzika  
 

Otázka 19  

Interpelace je:  

 a. dodatečná vsuvka v textu zákona  
 

 b. novela zákona  
 

 c. oficiální dotaz poslance předložený v parlamentu členu vlády  
 

 d. vysvětlení zákona, nejasných míst v textu  
 

Otázka 20  

Učitelem J. A. Komenského byl:  

 a. P. Abélarda  
 

 b. W.T. Kelvin  
 

 c. J.H. Alsted  
 

 d. R. Descartes  
 

Otázka 21  

Které z uvedených slov nepatří k ostatním:  

 a. hněv  
 

 b. pláč  
 

 c. smutek  
 

 d. strach  
 

Otázka 22  

Jako incentiva se označuje:  

 a. schopnost chtění  
 

 b. schopnost soustředění  
 

 c. vnější motivační činitel  
 

 d. pudová potřeba  
 

Otázka 23  

Viktimologie se zabývá:  

 a. prevencí sbebpoškozování  
 

 b. alternativními tresty  
 

 c. problémy obětí trestných činů  
 

 d. charakteristikou příčin kriminality  
 



Otázka 24  

Lidská páteř má po narození:  

 a. u hochů 32 obratlů, u dívek 30 až 31obratlů  
 

 b. 33 až 34 obratlů  
 

 c. 36 obratlů  
 

 d. 30 až 32 obratlů  
 

Otázka 25  

Kdo z uvedených nepatří mezí postmodernistické filozofy?  

 a. J. Lyotard  
 

 b. E. Spranger  
 

 c. J. Derrida  
 

 d. K.J. Gergen  
 

Otázka 26  

Individuace, sebeuskutečnění a celistvost jsou pojmy úzce spojeny s:  

 a. Carlem Gustavem Jungem  
 

 b. Ralfem Dahrendorfem  
 

 c. Sigmundem Freudem  
 

 d. Lorencem Kohlbergem  
 

Otázka 27  

Sociální pozice je:  

 a. totéž co sociální role  
 

 b. místo jedince v dobrovolném sdružení  
 

 c. místo jedince v byrokratickém systému  
 

 d. místo jedince ve struktuře společenských vztahů  
 

Otázka 28  

Komunikace mezi spolužáky (pracovníky, rodiči, přáteli) je zejména komunikací:  

 a. asymetrickou  
 

 b. formální  
 

 c. symetrickou  
 

 d. neformální  
 

Otázka 29  

Downův syndrom je způsoben:  

 a. genetickou poruchou  
 

 b. neurologickou poruchou  
 

 c. metabolickou poruchou  
 



 d. poškozením mozku při porodu  
 

Otázka 30  

Mezi základní psychologické metody nepatří:  

 a. experiment  
 

 b. rozhovor  
 

 c. analýza produktů činnosti  
 

 d. psychoanalýza  
 

Otázka 31  

Operu „Šárka“ v roce 1887 složil:  

 a. A. Dvořák  
 

 b. O. Ostrčil  
 

 c. Z. Fibich  
 

 d. L. Janáček  
 

Otázka 32  

Architektem vily Tugendhat je:  

 a. Adolf Loos  
 

 b. L.M. van der Rohe  
 

 c. Oscar Niemayer  
 

 d. Jan Kaplický  
 

Otázka 33  

Karla četla zajímavý román 3 dny. Každý další den přečetla 2x více stránek než den předchozí. 
Kolik stránek přečetla poslední den, když kniha měla celkem 210 stran?  

 a. 80  
 

 b. 140  
 

 c. 120  
 

 d. 160  
 

Otázka 34  

Zakladatelem teorie elit je sociolog:  

 a. E. Durkheim  
 

 b. V. Pareto  
 

 c. K. Marx  
 

 d. M. Weber  
 

Otázka 35  

Ve které z členských zemí EU se neplatí eurem?  

 a. Bulharsko  
 



 b. Norsko  
 

 c. Finsko  
 

 d. Irsko  
 

Otázka 36  

Mentální bulimie je:  

 a. narušením schopnosti vybavovat si emocionální zážitky  
 

 b. poruchou přijmu potravy  
 

 c. poruchou přijmu informací  
 

 d. narušením schopnosti vyvíjet volní úsilí žádoucím směrem  
 

Otázka 37  

Pro 40 koní máme krmení na 60 dní. Po 30 dnech 10 koní prodáme. Kolik dní můžeme krmit 
zbývající koně?  

 a. 40  
 

 b. 50  
 

 c. 70  
 

 d. 60  
 

Otázka 38  

Zakladatelem analytické psychologie je:  

 a. Frankl  
 

 b. Lewin  
 

 c. Jung  
 

 d. Adler  
 

Otázka 39  

Forenzní psychologie se nezabývá:  

 a. psychologickými problémy trestné činnosti  
 

 b. problematikou násilné trestné činnosti  
 

 c. psychologií marketingu  
 

 d. psychologickými aspekty soudnictví  
 

Otázka 40  

Bloudivý nerv svým působením:  

 a. neovlivňuje srdce  
 

 b. dle aktuálních hodnot tlaku činnost srdce zvyšuje či zeslabuje  
 

 c. zpomaluje činnost srdce  
 

 d. zrychluje činnost srdce  
 

 



Otázka 41  

Nejvyšší správní soud sídlí v:  

 a. Praze  
 

 b. Olomouci  
 

 c. Plzni  
 

 d. Brně  
 

Otázka 42  

A. Maslow a C. Rogers jsou představiteli psychologického směru, který se nazývá:  

 a. celostní psychologie  
 

 b. hlubinná psychologie  
 

 c. humanistická psychologie  
 

 d. behaviorismus  
 

Otázka 43  

Relativně izolovaný odraz jednotlivé vlastnosti předmětu se nazývá:  

 a. iluze  
 

 b. počitek  
 

 c. nervový vzruch  
 

 d. vjem  
 

Otázka 44  

Co je to princip subsidiarity?  

 a. Princip podřízení menších států větším.  
 

 b. Princip pomoci bohatých státu chudým oblastem v rámci EU.  
 

 
c. Princip umožňující jednomu státu být ve sporu zastoupen jiným na základě podepsané 
dohody.   

 
d. Princip postulující nutnost postupovat řešení problémů a svěřovat kompetence na co nejnižší 
rozhodovací úroveň, co nejblíže občanům.   

Otázka 45  

Známou sochu Davida vytvořil  

 a. Edgar Degas  
 

 b. Leonardo da Vinci  
 

 c. Olbram Zoubek  
 

 d. Michelangelo Buonaroti  
 

Otázka 46  

Rozsah krátkodobé paměti je:  

 a. 100 - 200 znaků  
 

 b. variuje mezi 5 - 200 znaky v závislosti na inteligenci  
 

 c. neomezen  
 



 d. 5 - 7 prvků  
 

Otázka 47  

Autorem díla Etika Nikomachova je:  

 a. Demokritos  
 

 b. Sokrates  
 

 c. Aristoteles  
 

 d. Platon  
 

Otázka 48  

Výrokům, které jsou tvořeny tak, že jsou vždy pravdivé říkáme:  

 a. disjunkce  
 

 b. tautologie  
 

 c. kontradikce  
 

 d. implikace  
 

Otázka 49  

Spis Sebevražda patří mezi základní díla:  

 a. Sigmunda Freuda  
 

 b. Carla Gustava Junga  
 

 c. Émile Durkheima  
 

 d. Friendricha Nietzscheho  
 

Otázka 50  

Dva typy osobnosti, introverta a extroverta, jako první odlišil:  

 a. E. Fromm  
 

 b. C.G. Jung  
 

 c. H.J. Eysenck  
 

 d. S. Freud  
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