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Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů/studijních 

oborů 
 

 

Studijní program B6107 Humanitní studia 

 

Kombinace 4832—Ps-Zsv - bakalářský-prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):  viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  37 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

     Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,3 

      Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,3 

      Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=46; d2=48; d3=50; d4=52; d5=54; d6=56; d7= 58;     

      d8= 60; d9= 74 

 

Studijní program B7310 Filologie 

Kombinace 4829—Aj-Ps  bakalářský- prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  



Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 15  

     Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 57,0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 24,9 

 

Studijní program B6107 Humanitní studia 

Kombinace 4831—La-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66,0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 2,0 



Studijní program B7310 Filologie 

Kombinace 4835—Nj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 56 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,3 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,1 

 

Studijní program B7310 Filologie 

Kombinace 4837—Ps - Rj  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová  

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 



 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,0 

 

Studijní program B7310 Filologie 

Kombinace 4833—Čj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  11 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 51,1 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,3 

 

Studijní program B7310 Filologie 

Kombinace 4838—-Ps-Šj  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 



Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 64,0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,7 

 

Studijní program B6107 Humanitní studia 

Kombinace 4830—Hi-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi správné 

řešení):   viz příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

     Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. Výsledek 

testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro přijetí bylo 

dosažení 40 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  7 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52,0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19,9 

 

Ostrava  23. 6. 2014  

 

Zpracoval a za správnost zodpovídá:  

PhDr. Petr Saforek, v.r. 

garant přijímacího řízení 

 



Příloha -  test Psychologie dvouoborová 

 

1. K významným českým pedagogům se neřadí 

a) Otokar Chlup 
b) J. Pelikán 
c) J. A. Komenský 
d) F. Šeracký 

 
2. Otcem  významného malíře Josefa Mánese byl malíř - krajiná ř 

a) Václav Mánes 
b) Quido Mánes 
c) Antonín Mánes 
d) Augustýn Mánes 

 

3. Výrok: "Lidská mysl funguje jako po čítač" se pravděpodobně objeví   

a) v transpersonální psychologii 
b) v gestalt psychologii 
c) v  kognitivní psychologii 
d) v existencionální psychologii 

 
4. Mentální bulimie patří:  

a) mezi poruchy příjmu potravy  
b) ke stavům doprovázejícím nedostatek kyslíku v tkáních 
c) mezi poruchy koncentrace pozornosti 
d) ke stavům příznačným neschopností vyvinout volní úsilí 

 
5. Forenzní psychologie se uplatňuje zejména v 

a) v oblasti dopravy a spojů 
b) v oblasti marketingu a reklamy 
c) v resortu spravedlnosti 
d) v práci s talenty 

 
6. Vznik vědecké psychologie bývá historiky datován do roku 

a) 1879 
b) 1897 
c) 1862 
d) 1902 

 

7. Na projektu Rudolfina se spolu s J. Zítkem podílel 

a) J. Schulz 
b) F. Schmoranz 
c) Porta 
d) J. V. Myslbek  

 
 



8. C. R. Rogers je představitelem 
a) psychoterapie terapie zaměřené na člověka 
b) kognitivní terapie 
c) intenzivní krátké dynamické terapie  
d) kritické direktivní psychoterapie 

 
9.  S. Freud zemřel 

a) V Novém Jičíně 
b) V Příboře 
c) V Londýně 
d) Ve Vídni 

 
10.  Hlavním představitelem psychologie aktu je 

a) F. C. Brentano 
b) E. C. Tolman 
c) K. Duncker 
d) E. Fromm 

 
11. Pojem monáda je klíčovým pojmem ve filozofii 

a) G. W. Leibnize 
b) B. B. Spinozy 
c) Ch. Wolfa 
d) F. Bacona 

 
12. Encyklopedie aneb Racionální sborník  věd, umění a řemesel  z 18. století je 
vrcholným dílem 

a) osvícenství 
b) konstruktivismu 
c) empirismu 
d) kulturní analýzy 

 
13. Autorem teorie „klasického“ podmiňování je  

a) P. Pavlov 
b) B. F. Skinner 
c) L. S. Vygotskij 
d) R. Lurija 

 
14. Kolik je IQ dít ěte jehož mentální věk je 9 let a chronologický věk 12 

a) 75 
b) 85 
c) 90 
d) 66 

 
15.  Max Weber se pokusil vyložit kapitalismus na základě 

a) principů protestantské etiky 
b) katolické axiologie 
c) zákonitostí spolupráce elit 
d) ekonomického voluntarismu 



 
 
16. Sako které původně stálo 2600 Kč bylo zlevněno na 1950 Kč. Kolik procent činila  

sleva? 
a) 28% 
b) 25% 
c) 22% 
d) jiná možnost 

 
17. Viktor E. Frankl je p ředstavitelem 

a) beahviorální terapie 
b) psychologie pole 
c) logoterapie 
d) arteterapie 

 
18. Autorem spisu Bytí a čas je 

a) J. P. Sartre 
b) F. Brentano 
c) M. Heidegger 
d) M. Proust 

 

19. K představitelům dualismu se řadí 
a) R. Descartes 
b) S. M. Sečenov 
c) L. Festinger 
d) H. Hartmann 

 
20. Jaký je rozdíl 80% ze 180 a dvou třetin z 210?  

a) 6 
b) 3 
c) 4 
d) jiný 

 
21 Ke známým autorům pojetí morálního vývoje patři  

a) L.  Kolberg 
b) L. S. Vygotskij 
c) B. F. Skinner 
d) E. L. Thorndike 

 
22. Peer program využívá k působení na jedince 

a) vrstevníků  
b) zkušených pedagogů 
c) prarodičů 
d) ošetřovatelů a lékařů 

 
23. Sušina  obsahuj 45% tuku. V sýru je 40% sušiny. Kolik gramů tuku je ve 100g sýra? 

a) 15 
b) 20 
c) 24 
d) jiná možnost 



24. Pravděpodobnost, že při současném hodu 3 kostkami bude na všech kostkách 
současně 5 je: 

a) 1 ku 50 
b) 1 ku 125 
c) 1 ku 245 
d) jiná možnost 

 
25. Tlusté střevo u člověka je dlouhé přibližně: 

a) 1,5m 
b) 4m 
c) 90 cm 
d) jiná možnost 

 
26. Parathormon je vylučován  

a) hypofýzou 
b) dření nadledvin 
c) příštitnými t ělísky 
d) slinivkou  

 
27. Stalking je 

a) nebezpečné, dlouhodobé pronásledování     
b) obrana proti tělesnému násilí 
c) šikana v ozbrojených složkách 
d) ponižování nadřízeným 

 

28. Krčních obratlů je u člověka: 

a) 9 
b) 11 
c) 7 
d) 5 

 
29. K představitelům psychoanalýzy nepatří: 

a) E. L.  Thorndike 
b) M. Kleinová 
c) M. S. Mahlerová 
d) M. Balint 

 
30. Jak se jmenuje nejmenší složka jazyka, která je nositelem významu? 

a) konstrukta 
b) morfém 
c) konkluze 
d) designát 

 
31.   Kyborg znamená  

a) křížence člověka a stroje 
b) hrací automat 
c) počítačový simulátor 
d) automatický tlumočník 



32. Slovo „robot“ přináší do literatury  
a) K. Čapek 
b) F. Peroutka 
c) J. čapek 
d) V. Mrštík 

 
33. Ke spojení mozku a míchy dochází v  

a) mezimozku 
b) kalosním tělese 
c) týlním mozkovém laloku 
d) mozkovém kmeni 

 
34.  Světoznámý autor biologického pojetí stresu je  

a) M. Balint 
b) H. Selye 
c) A. A. Lazarus 
d) S. Folkman 

 
35. Zakladatelem  směru transakční analýza je kalifornský psychiatr: 

a) D. Yalom 
b) A.H. Maslow 
c) E. Berne 
d) K. Lewin 

 
36. Stín podle Junga představuje: 

a) osobní nevědomí jedince, které se nedědí, ale získává 
b) archetyp, který jedinci pomáhá uchovat uchovat si svoji individualitu 
c) archetyp, který představuje animální stránku v každém jedinci 
d) negativní emoční duševní stav (sklíčenost) 

 
37. Elaborace je: 

a) součástí tvořivého myšlení 
b) speciální  psychologická laboratorní technika 
c) postup při hodnocení laboratorního experimentu 
d) princip postupného vybavování psychologické laboratoře 

 
38.  Výraz „holistický “ znamená: 

a) směřující k obnažování  
b) ucelený, úplný nebo sjednocený 
c) schopný vcítění se do potřeb jiného jedince 
d) rozdvojený 

 
39. Letora znamená: 

a) knižní  výraz k označení lidské povahy 
b) zážitek vznášení se 
c) snový pohyb 
d) otupělá strnulost z únavy 

 
 



40. Letargie znamená: 
a) lhostejnost,  stav bez zájmu 
b) vznášení se 
c) přecitlivělost 
d) nesnášenlivost 

 

41. Lokomoce  znamená:  

a) pohyb 
b) ztráta koordinace 
c) otřes mozku 
d) neobratnost 

 
42. Remise znamená 

a) opakovaně vyvíjené úsilí 
b) dočasné vymizení příznaků nemoci 
c) stav psychického uvolnění 
d) náhlé zhoršení stavu 

 
42.  Co znamená relaps? vyřazena 

a) opětovné objevení příznaků nemoci, která byla v klidovém období 
b) dočasné vyléčení nemoci 
c) částečné zotavení z nemoci 
d) negativní reakce na onemocnění 

 

43. Afekt je  

a) prudké citové hnutí 
b) dlouhodobý emoční stav  
c) nadměrný smutek 
d) následek nečekaného zážitku 

 
44.  Amnézie je 

a) chudokrevnost 
b) částečná nebo úplná ztráta paměti 
c) choroba mozku, nejčastější příčinou bývá demence 
d) neschopnost soustředit se 

 

45. Co představuje regrese? 

a) nevědomé konflikty naučené v raném dětství 
b) návrat do ranějšího vývojového stadia 
c) zotavení z nemoci 
d) potlačení impulsivity vůlí 

 
46. Taxonomii osobnostních typů, rozlišující 4 typy osobnosti( sangvinický typ, 
cholerický typ, melancholický typ, flegmatický typ) vytvořil  

a) Hippokrates 
b) Adler 



c) Spranger 
d) Sheldon 

 
47.  Inteligenční kvocient jako měřítko intelektu zavedl 

a) W. Stern 
b) P. Janet 
c) A. Binet 
d) L. S. Vygotskij 

 

48.  Výzkum paměti s využitím bezesmyslných slabik prováděl sám na sobě 

a) H. Ebbinghaus 
b) N. Ach 
c) R. Lurija 
d) T. Simon 

 
49. Pojem sebeaktualizace zaváděl do psychologie 

a) K. Goldstein 
b) G. A. Miller  
c) B. Titchener 
d) F. Galton 

 

50. Flexibilita je: 

a) psychometrická charakteristika testu 
b) rychlost  vyhodnocení experimentu 
c) složka tvořivého myšlení 
d) diagnostický přístup  

 


