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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav�

Informace o p�ijímacích zkouškách podle studijních program�/studijních 

obor�

1. Studijní program B6107 Humanitní studia 
Kombinace 4832—Ps-Zsv - bakalá�ský-prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):  viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  45 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 90 
    Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 58,09 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 19,43 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=44; d3=48; d4=52; d5=58; d6=62; d7=68; 
d8=72; d9=82  

2. Studijní program B7310 Filologie 
Kombinace 4829—Aj-Ps  bakalá�ský- prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky: 36  
     Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 78 
 Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 55,89 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 23,56 

3. Studijní program B7310 Filologie 
Kombinace 44836—Pj-Ps  bakalá�ský prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
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Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 54 
  
  

4. Studijní program B6107 Humanitní studia 
Kombinace 4831—La-Ps  bakalá�ský prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 66 
 Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 62,00 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 5,66 

5. Studijní program B7310 Filologie 
Kombinace 4835—Nj-Ps  bakalá�ský prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  8 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 90 
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 Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 52,50 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 28,89 

6. Studijní program B7310 Filologie 
Kombinace 4837—Ps - Rj  bakalá�ský prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová  

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  4 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 66 
 Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 54,50 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 19,78 

7. Studijní program B7310 Filologie 
Kombinace 4833—Cj-Ps  bakalá�ský prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  25 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 84 
 Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 55,76 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 16,27 

8. Studijní program B7310 Filologie 
Kombinace 44838—-Ps-Sj  bakalá�ský prezen�ní 

Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
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          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 72 
 Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 65,33 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 8,33 

9. Studijní program B6107 Humanitní studia 
Kombinace 4830—Hi-Ps  bakalá�ský prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:  11 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 74 
 Pr�m�rný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 44,73 
 Sm�rodatná odchylka výsledk� písemné p�ijímací zkoušky: 19,07 

10. Studijní program B7310 Filologie 
Kombinace 4564—Fj-Ps  bakalá�ský prezen�ní
Forma p�ijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti (u test� s výb�rem odpov�di 
správné �ešení):   viz p�íloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek p�ijímací zkoušky nebo její 
�ásti: 
          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpov��. 
Výsledek testu  je dán sou�tem správných odpov�dí, maximum 100 bod�. Kritériem  pro 
p�ijetí bylo dosažení 52 bod�. 

Základní statistické charakteristiky písemné p�ijímací zkoušky nebo její �ásti: 
 Po�et uchaze��, kte�í se zú�astnili písemné p�ijímací zkoušky:1 
 Nejlepší možný výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skute�n� dosažený výsledek písemné p�ijímací zkoušky: 48 
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Ostrava  25. 6. 2012  

Zpracoval a za správnost zodpovídá:  
PhDr. Petr Saforek, v.r. 
garant p�ijímacího �ízení 



Dvou oborová psychologie 

Otázka 1  

Jedním z představitelů sociologie byl:  

 a. C.G. Jung  
 

 b. T. Akvinský  
 

 c. D. Hume  
 

 d. G. Tarde  
 

Otázka 2  

Se kterou částí mozku je spojována paměť?  

 a. kalosní těleso  
 

 b. Varolův most  
 

 c. Hippokampus  
 

 d. hypofýza  
 

Otázka 3  

Sušina obsahuje 40 % tuku. V sýru je 50 % sušiny. Jaké je množství tuku ve 100 g sýru?  

 a. 20 g  
 

 b. 10 g  
 

 c. 40 g  
 

 d. 30 g  
 

Otázka 4  

Tzv. teorii pole v psychologii vypracoval(a):  

 a. J. C. Maxwell  
 

 b. K. Lewin  
 

 c. A. Adler  
 

 d. M. Montessori  
 

Otázka 5  

Názor, že se člověk rodí, jako tzv. tabula rasa zastává:  

 a. solipsismus  
 

 b. determinismus  
 

 c. empirismus  
 

 d. realismus  
 

Otázka 6  

Kdo v roce 1953 objevil strukturu DNA?  

 a. J. Watson a F. Crick  
 

 b. G. J. Mendel  
 



 c. S. I. Vavilov  
 

 d. J. Jánský  
 

Otázka 7  

Jaký je rozdíl 80% ze 180 a dvou třetin ze 180?  

 a. 24  
 

 b. 36  
 

 c. 48  
 

 d. 12  
 

Otázka 8  

Podle L. Kohlberga se dítě v předkonvenčním stadiu vývoje morálky orientuje na:  

 a. emoční podporu  
 

 b. na trest a na odměnu  
 

 c. společenskou smlouvu  
 

 d. neobvyklé vzorce chování  
 

Otázka 9  

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

 a. 50  
 

 b. 60  
 

 c. 40  
 

 d. 70  
 

Otázka 10  

Mezi základní psychologické metody nepatří:  

 a. experiment  
 

 b. analýza produktů činnosti  
 

 c. meditace  
 

 d. rozhovor  
 

Otázka 11  

Periferní nervový systém se skládá:  

 a. z hlavových nervů  
 

 b. z nervů CNS  
 

 c. z nervů, které spojují mozek a hřbetní míchu s ostatními částmi těla  
 

 d. z nervů prodloužené míchy  
 

 



Otázka 12  

Erytrocyt je:  

 a. krevní destička  
 

 b. krevní sraženina  
 

 c. bílá krvinka  
 

 d. červená krvinka  
 

Otázka 13  

"Alma mater" může být překládáno jako:  

 a. začátek a konec  
 

 b. matka živitelka  
 

 c. matka osvoboditelka  
 

 d. matka ochranitelka  
 

Otázka 14  

Zákon pregnance chápeme jako:  

 a. zákon úspornosti v myšlení  
 

 b. zákon konstantnosti ve vnímání  
 

 c. zákon symetrie  
 

 d. zákon dobrého tvaru  
 

Otázka 15  

Mentální věk dítěte je 12 let a chronologický 16, IQ dítěte pak je:  

 a. 90  
 

 b. 95  
 

 c. 75  
 

 d. 66  
 

Otázka 16  

Český filozof Jan Patočka byl žákem:  

 a. H. Bergsona  
 

 b. E. Husserla  
 

 c. L. Wittgensteina  
 

 d. E. Rádla  
 

Otázka 17  

Obligátorní:  

 a. je opakem spekulativní  
 

 b. znamená nezávazný  
 

 c. neznamená nutný  
 

 d. znamená povinný  
 



Otázka 18  

Dezintegrace je:  

 a. porucha socializace  
 

 b. porucha osobnosti  
 

 c. porucha barevného vidění  
 

 d. neschopnost soustředění na dva předměty současně  
 

Otázka 19  

Kdo z uvedených nepatří mezi postmodernistické filozofy?  

 a. R. Rorty  
 

 b. H. Spencer  
 

 c. J. Lyotard  
 

 d. J. Derrida  
 

Otázka 20  

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

 a. antropometrie  
 

 b. psychofyzika  
 

 c. frenologie  
 

 d. neurobiologie  
 

Otázka 21  

Z kolika obratlů je tvořena páteř člověka při narození?  

 a. 36-37  
 

 b. 38-39  
 

 c. 27-28  
 

 d. 33-34  
 

Otázka 22  

Jaké je volební období prezidenta České republiky?  

 a. 3  
 

 b. 5  
 

 c. 6  
 

 d. 4  
 

Otázka 23  

Adrenalin se tvoří:  

 a. v hypotalamu  
 

 b. v dřeni nadledvin  
 

 c. v kůře nadledvin  
 



 d. v pankreasu  
 

Otázka 24  

Appeasement je označením pro:  

 a. snahu katolické církve přizpůsobit se modernímu světu  
 

 b. porušení autorských práv  
 

 c. podmínečné přerušení diplomatických styků  
 

 d. usmiřovací politiku ústupků  
 

Otázka 25  

Který z autorů je spojován s pojmem logoterapie?  

 a. M. Sovák  
 

 b. C. Rogers  
 

 c. V. Frankl  
 

 d. E. Fromm  
 

Otázka 26  

Spis Sebevražda patří mezi základní díla:  

 a. Egona Bondyho  
 

 b. Sigmunda Freuda  
 

 c. T.G. Masaryka  
 

 d. Carla Gustava Junga  
 

Otázka 27  

Slavný spis Marka Aurelia nese název:  

 a. Základy metafyziky mravů  
 

 b. Ústava  
 

 c. Etika Nikomachova  
 

 d. Hovory k sobě  
 

Otázka 28  

Asocianismus je směr založený na představě:  

 a. o důležitosti historie občanských sdružení  
 

 b. spojování elementů do celků  
 

 c. že lidé nemají tendenci ke sdružování  
 

 d. o zákonitostech utváření sociálních institucí  
 

Otázka 29 

Elektřin komplex dle Freuda náleží do vývojového stádia:  

 a. latentního  
 

 b. orálního  
 



 c. genitálního  
 

 d. falického  
 

Otázka 30  

Do druhé světové války byl dominantním psychologickým směrem, především v USA:  

 a. behaviorismus  
 

 b. kognitivní psychologie  
 

 c. psychoanalýza  
 

 d. gestaltismus  
 

Otázka 31  

Příčinou tzv. Karibské krize bylo:  

 a. znárodnění Panamského průplavu  
 

 b. instalace sovětských raket na Kubě  
 

 c. krach na New Yorské burze  
 

 d. pokles světových cen třtinového cukru  
 

Otázka 32  

Psychologickou problematikou spjatou s opětovným začleňováním jedince do normálního života 
po odpykání trestu se zabývá oblast:  

 a. komunitní psychologie  
 

 b. realitní psychologie  
 

 c. postpenitenciární psychologie  
 

 d. komunikační psychologie  
 

Otázka 33  

Kterého z českých spisovatelů je dílo „Rozmarné léto“?  

 a. J. Zahradníček  
 

 b. J. Wolker  
 

 c. F. Šrámek  
 

 d. V. Vančura  
 

Otázka 34  

La Scala je budova opery v/ve:  

 a. Miláně  
 

 b. Veroně  
 

 c. Vídní  
 

 d. Benátkách  
 

 



Otázka 35  

Kolik fakult má dnes Ostravská univerzita?  

 a. 7  
 

 b. 6  
 

 c. 8  
 

 d. 4  
 

Otázka 36  

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

 a. kontradikce  
 

 b. implikace  
 

 c. tautologie  
 

 d. disjunkce  
 

Otázka 37  

Které z následujících slov nepatří k těm ostatním?  

 a. důvěra  
 

 b. vlastnost  
 

 c. stav  
 

 d. proces  
 

Otázka 38  

Který předseda vlády byl jako jediný popraven?  

 a. A. Eliáš  
 

 b. A. Švehla  
 

 c. V. Tusar  
 

 d. M.R. Štefanik  
 

Otázka 39  

Léčbou řečového ústrojí se zabývá:  

 a. fonologie  
 

 b. foniatrie  
 

 c. fonetologie  
 

 d. fonetika  
 

Otázka 40  

Mentální anorexie je poruchou:  

 a. příjmu potravy  
 

 b. logického zpracování informací  
 

 c. sociální komunikace  
 

 d. časového odhadu  
 



Otázka 41  

Termínem bossing se označuje:  

 a. protekce na pracovišti  
 

 b. forma pomoci, kterou organizace poskytuje propouštěnému zaměstnanci  
 

 c. vedení gangu  
 

 d. šikana ze strany vedoucího pracovníka  
 

Otázka 42  

Fetiš není:  

 a. Náboženské uctívání předmětů pro přiřčené nadpřirozené vlastnosti.  
 

 b. Předmět uctívaný pro domnělou magickou moc.  
 

 c. Onemocnění.  
 

 d. Objekt, přehnaného, nekritického uctívání.  
 

Otázka 43  

Koma je označením:  

 a. hlubokého zamyšlení  
 

 b. osobní nespolehlivosti  
 

 c. poruchy logického uvažování  
 

 d. poruchy vědomí  
 

Otázka 44  

„Malá noční hudba“ v originále „Eine kleine Nachtmusik“ je skladba:  

 a. W. A. Mozarta  
 

 b. L.v. Beethovena  
 

 c. R. Wagnera  
 

 d. L. Janáčka  
 

Otázka 45  

Zakladatelem teorie elit byl:  

 a. G. Simmel  
 

 b. V. Pareto  
 

 c. F. Nietzsche  
 

 d. T.W. Adorno  
 

Otázka 46  

U kterého sociologa je centrálním pojmem anomie?  

 a. K. Marx  
 

 b. I. A. Bláha  
 

 c. J. Keller  
 



 d. E. Durkheim  
 

Otázka 47  

Mezi významné české pedagogy nepatří:  

 a. Václav Příhoda  
 

 b. Otto Wichterle  
 

 c. Bernard Bolzano  
 

 d. J. A. Komenský  
 

Otázka 48  

Který pojem neoznačuje poruchu vědomí:  

 a. koma  
 

 b. neuróza  
 

 c. delirium  
 

 d. amence  
 

Otázka 49  

Sociální stratifikace je:  

 a. rozvrstvení společnosti vzhledem k uměleckému nadání  
 

 b. rozvrstvení společnosti vzhledem k majetku a moci  
 

 c. sjednocení tvarů rozměrů a technických vlastností  
 

 d. dělení obyvatel dle náboženské denominace  
 

Otázka 50  

Aspergerův syndrom je poruchou:  

 a. vegetativního nervstva  
 

 b. imunity  
 

 c. fenylketonurie  
 

 d. autistickou  
 


