
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o příjímacích zkouškách podle studijních programů/studijních oborů 

 

1. Studijní program B6107 Humanitní studia 

1. 1 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  34 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 89 

    Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 48,33 

    Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,85 

 

1. 2 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 



Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 54 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 54,0 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

1. 3 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 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: 89 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 43,90 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 32,31 

 

1. 4 Kombinace 4959—Du-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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 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: 62 

    Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50,50 

    Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,26 

 

2. Studijní program B7310 Filologie 

2. 1 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 33  

     Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 77 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,95 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 20,70 

 

2. 2 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 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: 71 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61,5 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,44 

 

2. 3 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 47 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 47 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

 



2. 4 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 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: 71 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 43,83 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,36 

 

2. 5 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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  0 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 0 



 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

 

2. 6  Kombinace 4834—FJ-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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 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: 66 

    Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55,33 

    Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,24 

 

2. 7 Kombinace 4836—Pj-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 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

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

přijetí bylo dosažení 50 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: 51 

    Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 45,50 

    Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,78 

 

 

Ostrava 18. 6. 2015  

 

Zpracoval a za správnost zodpovídá:  

PhDr. Viktória Kopuničová, PhD. 

garant přijímacího řízení 

 

 

Příloha -  test Psychologie dvouoborová 

Přijímací test pro uchazeče o studium dvouoborové bakalářské psychologie    

    

1 Pojem retrográdní amnézie označuje:    
1 1 poruchu paměti  x 
1 2 souhrn údajů o průběhu života jedince  
1 3 nutkavé  opakování stejného jednání  
1 4 neschopnost znovu poznávat předměty pomocí hmatu  
    
2 Bloudivý nerv (nervus vagus):    
2 1 patří k hlavovým (mozkovým) nervům x 
2 2 zajišťuje orientaci v prostoru  
2 3 je částí tzv. čichového mozku  
2 4 přímo ovlivňuje koncentraci pozornosti   
    
3 Myopie znamená:    
3 1 krátkozrakost    x 
3 2 dalekozrakost  
3 3 barvoslepost  
3 4 šilhavost  
    
4 Homeostáza znamená:   
4 1 zastavení produkce žaludečních šťáv  
4 2 stav vnitřní rovnováhy organismu x 
4 3 poruchu metabolismu   
4 4 stav zklidnění dechu v relaxaci  
    
5 Tyroxin je:   
5 1 produkt iontové oxidace ve tkáních  



5 2 hormon epifýzy  
5 3 hormon štítné žlázy  x 
5 4 hormon produkovaný pankreasem  
    
6 Žlázy a svalová vlákna mají v reflexním oblouku funkci:    
6 1 proprioceptoru  
6 2 receptoru  
6 3 rekuperátoru  
6 4 efektoru x 
    
7 Předměty, které odrážejí světlo o vlnové délce kolem 400 nanometrů, se lidem jeví jako: 
7 1 oranžové  
7 2 červené  
7 3 hnědé  
7 4 fialové x 
    
8 Cortiho orgán:   
8 1 je součástí orgánů pro vnímání  pohybu těla   
8 2 je součástí zrakového orgánu  
8 3 je součástí orgánů pro vnímání chladu  
8 4 je součástí sluchového orgánu   x 
9 Anatomický útvar nazývaný hlemýžď je v lidském těle lokalizován:   
9 1 v mozečku  
9 2 v limbickém systému  
9 3 ve středním uchu  
9 4 ve vnitřním uchu x 
    
10 Biedermeier je kulturně stylový směr:    
10 1 první poloviny 19. století x 
10 2 druhé poloviny 17. století  
10 3 první poloviny 20. století  
10 4 první poloviny 18. století  
    
 
 
11 Slovo preludium označuje:   
11 1 předběžný výrok soudu   
11 2 krátkou úvodní nebo samostatnou hudební skladbu s jedním  motivem  x 
11 3 slovesné dílo, které zlidovělo   
11 4 nelogické uvažování  
    
12 Magnificence znamená:    
12 1 rozhodnutí kvalifikované většiny  
12 2 překvapivý postup na společenském žebříčku  
12 3 titul rektora vysoké školy x 
12 4 magické uvažování  
    
13 Lidský mozek tvoří:    
13 1 50 -100 miliard neuronů x 
13 2 5 -10 miliard neuronů  
13 3 50 -100 milionů neuronů  
13 4 5 -10 milionů neuronů  



    
14 Individuace, celistvost a sebeuskutečnění jsou pojmy, s nimiž je spojován:   
14 1 J. B. Watson  
14 2 L. Kohlberg  
14 3 C. G. Jung x 
14 4 K. Ludewig  
    
15 Nejvyšší správní soud ČR má sídlo:   
15 1 V Ostravě  
15 2 V Plzni  
15 3 v Praze  
15 4 v Brně  x 
    
16 Pedagogická orientace, která podřizuje cíle výchovy zájmům dítěte, se nazývá:   
16 1 pedologie  
16 2 pedeutologie  
16 3 pedocentrismus x 
16 4 pedoutilismus  
    
17 Tzv. Meissnerova tělíska jsou:    
17 1 receptory pro hlad  
17 2 receptory hmatu x 
17 3 receptory pro vjemy z vnitřních orgánů  
17 4 spolu s Pacciniho tělísky součástí čichového receptoru   
    
18 Známou sochu Davida vytvořil:    
18 1 Edgar Degas  
18 2 Michalangelo Buonaroti x 
18 3 Leonardo da Vinci  
18 4 Matyáš Bernard Braun  
    
19 První úspěšná komunikace pomocí internetu mezi HTTP klientem a serverem proběhla: 
19 1 1987  
19 2 1990 x 
19 3 1993  
19 4 1995  
    
20 Osobností spjatou s počátky osvícenství v Evropě byl:   
20 1 T. Malthus  
20 2 D. Hartley  
20 3  F. Schiller  
20 4 Voltaire  x 
    
21 B. Spinoza patřil k významným představitelům:    
21 1 racionalismu  x 
21 2 empirismu  
21 3 funkcionalismu  
21 4 logoterapie  
    
22 Práce na měření inteligence dětí na začátku 20. století je spojena se jménem:   
22 1 L. Binswanger  
22 2 J. Dollard  



22 3 E. Binet   x 
22 4 D. Goleman  
    
23 Na zkoumání objektivních stránek duševního života se programově zaměřuje:   
23 1 fenomenologická psychologie  
23 2 humanistická psychologie  
23 3 behavioristická psychologie x 
23 4 psychologie aktu  
    
24 Oligofrenie  znamená:    
24 1 smíšené emoce  
24 2 deformace čelní části hlavy  
24 3 stav lebky po vážném úrazu    
24 4 poruchu intelektu  x 
    
25 Hermeneutika znamená:   
25 1 nauka o metodách správného chápání a výkladu textů  x 
25 2 narušení  vnitřní rovnováhy v organismu zvýšeným tlakem vzduchu   
25 3 zpomalení metabolismu  bílkovin  
25 4 nauka o duševních poruchách vznikajících dlouhodobým vězněním  
    
26 Etologie se zabývá:    
26 1 životním prostředím člověka  
26 2 morálními pravidly  
26 3 poruchami  lidského prožívání    
26 4 studiem chování živých tvorů  x 
    
27 Proces, kdy se organismus učí reagovat jen na určité podněty a ostatní ignorovat, se 
nazývá:    
27 1 diskriminační učení x 
27 2 individuační učení  
27 3 deklarativní učení  
27 4 somatizace  
    
 
28 Mezi endokrinní žlázy nepatří :    
28 1 příštitná tělíska  
28 2 nadledviny  
28 3 slzné žlázy x 
28 4 epifýza  
    
29 Mydriáza znamená:    
29 1 rozšíření zornic   x 
29 2 barvoslepost  
29 3 buněčné dělení   
29 4 modré zabarvení vzdušné perspektivy  
    
30 Kortizol je:   
30 1 buněčný obal mozkové kůry  
30 2 součást sluchového orgánu   
30 3 hormon x 
30 4 součástí orgánů pro vnímání rovnováhy  



    
31 Dům stojí 32 m západně od stromu. Stodola stojí 35 m východně  od stromu. Jak daleko 
stojí dům  od stodoly?   
31 1 3 m  
31 2 67 m  x 
31 3 65 m  
31 4 57 m  
    
32 Spisovatel Josef Škvorecký není autorem díla:   
32 1 Zbabělci  
32 2 Přestřelka x 
32 3 Příběh inženýra lidských duší  
32 4 Ze života české společnosti  
    
33 Vyberte jedno slovo, které má podobný vztah  ke slovu louka, jako je vztah mezi slovy les - 
strom   
33 1 tráva  x 
33 2 plocha  
33 3 oplocení  
33 4 potok  
    
 
34 Vyberte z následujících čísel to, které se hodí do této řady: 1, 3, 9, 27, 81, 243:    
34 1 729 x 
34 2 733  
34 3 693  
34 4 709  
    
35 V továrně vyrobí za 8 hodin 352 souprav nádobí. Kolik souprav nádobí vyrobí za čtvrt 
hodiny?   
35 1 11 x 
35 2 9  
35 3 15  
35 4 14  
    
 
36 Stojí-li  4,5 m lana 234 Kč, kolik by stálo 3,5 m téhož lana?   
36 1 182 Kč x 
36 2 178 Kč  
36 3 195 Kč  
36 4 205 Kč  
    
37 Sochu Radegasta vytvořil:   
37 1 František Schmoranz  
37 2 Albín Polášek  x 
37 3 František Xaver Lederer  
37 4 Karel Lidický  
    
38 Hlavní budovu Národního muzea v Praze navrhnul architekt:   
38 1 Jan Štursa  
38 2 Pavel Smetana  
38 3 František Schmoranz  



38 4 Josef Schulz  x 
    
39 K vlastnostem vnímání nepatří:    
39 1 celostnost  
39 2 selektivnost  
39 3 závaznost  
39 4 pochybnost x 
    
40 Elektromagnetické vlny jsou ponětem:   
40 1 zrakového vnímání x 
40 2 sluchového vnímání  
40 3 apercepce  
40 4 taktilních počitků  
    
41 Hereditarismus je směr uvažování zdůrazňující v lidském vývoji podíl:   
41 1 dědičnosti x 
41 2 pojmového učení  
41 3 růstových hormonů  
41 4 sociálního prostředí   
    
42 K základním charakteristikám lidské pozornosti nepatří:    
42 1 koncentrace  
42 2 zaměřenost  
42 3 intenzita  
42 4 správnost x 
    
43 K základním typům představivosti nepatří:   
43 1 sluchový  
43 2 zrakový  
43 3 smíšený  
43 4 obligatorní x 
    
44 Za nejvyší poznávací proces se považuje:    
44 1 cítění  
44 2 myšlení   x 
44 3 imaginace  
44 4 percepce  
    
45 K představitelům impresionismu ve výtvarném umění se neřadí:   
45 1 A. Renoir  
45 2 P. Cézane  
45 3 A. Sisley  
45 4 A. von Menzel  x 
    
46 L. N. Tolstoj není autorem díla:   
46 1 Rozrušená země x 
46 2 Vzkříšení  
46 3 Kreutzerova sonáta  
46 4 Anna Karenina  
    
47 Uveďte další číslo patřící do číselné řady  4, 6, 12, 14, 28, 30, 60:   
47 1 62 x 



47 2 90  
47 3 120  
47 4 58  
    
48 "Vyberte slovo, které správně doplňuje větu: "Člověk, který je skeptický k novotám, je:" 
48 1 radikální  
48 2 diplomatický  
48 3 nenápadný  
48 4 konzervativní x 
    
49 Který  z uvedených filozofických směrů představují J. P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers?   
49 1 existencialismus x 
49 2 pragmatismus  
49 3 solipsismus  
49 4 gestaltismus  
    
50 Poruchy vnímání, kdy to, co domněle vidíme, slyšíme, cítíme apod., nemá žádný reálně 
existující podnět, se nazývají:   
50 1 halucinace x 
50 2 deziluze  
50 3 konfabulace  
50 4 agnosie  
51 Tendence k uplatnění vlastních schopností a zájmů se nazývá:   
51 1 seberealizace x 
51 2 submise  
51 3 autoakusace  
51 4 hostilita  
    
52 Autorem teorie rozlišující melancholický, sangvinický, cholerický a flegmatický typ 
temperamenty byl:    
52 1 Hippokrates  x 
52 2 W. Sheldon  
52 3 F. Galton  
52 4 E. Kretschmer  
    
53 K charakteristikám tvořivého myšlenkového procesu patří:   
53 1 divergentní myšlení x 
53 2 kategorické myšlení  
53 3 kogentní myšlení   
53 4 distrozní  myšlení  
    
54 Patologická snaha proslavit se za každou cenu, třeba i pácháním zla, se označuje:  
54 1 megalománie  
54 2 heroismus  
54 3 herostratismus   x 
54 4 hostilismus  
    
55 Individuální průběh lidského života charakterizuje jeho:    
55 1 životní cesta  x 
55 2 kognitivní báze  
55 3 dispoziční ladění  
55 4 emocionální rozpoložení  



    
56 Z uvedených čísel  vyberte jedno, které správně doplňuje řadu sestavenou  podle určitého 
pravidla 2, 5, 9, 14, 20, 27:    
56 1 35 x 
56 2 39  
56 3 33  
56 4 36  
    
57 K představitelům secese nepatří:   
57 1 G. Klimt  
57 2 A. Mucha  
57 3 V. Horta  
57 4 A. Kosárek x 
    
58 Podle S. Freuda se Oidipův komplex vyskytuje:    
58 1 v období mezi 3. až 5. rokem života x 
58 2 mezi 7. a 8. rokem  
58 3 během prvního roku života  
58 4 v dospívání mezi 12. až 14. rokem  
    
 
59 Vědomí, předvědomí a nevědomí jsou součástí modelu psychiky S. Freuda, který se 
označuje jako:   
59 1 topografický   x 
59 2 strukturální   
59 3 monosférický  
59 4 determinační  
    
60 Období prvního roku života označuje S. Freud jako:    
60 1 anální  
60 2 orální  x 
60 3 latentní  
60 4 genitální  
    
 
61 Druh učení založeného na postupném přivykání na působení určitého podnětu označujeme:   
61 1 imprintace  
61 2 habituace x 
61 3 rezignace  
61 4 konfirmace  
    
62 Za nejvýznamnějšího myslitele středověku bývá považován:   
62 1 T. Akvinský x 
62 2 J. F. Herbart  
62 3 W. Occam  
62 4 J. S. Mill  
    
63 Peer programy využívají při působení na jedince:   
63 1 starších, zkušenějších osob  
63 2 vrstevníků  x 
63 3 příbuzných a známých  
63 4 osob, které znají dané podmínky  



    
64 Operu Věc Makropulos zkomponoval:    
64 1 Salieri  
64 2 Suchoň  
64 3 Janáček  x 
64 4 Mysliveček  
    
65 Mezinárodní soudní dvůr má sídlo:    
65 1 v Haagu x 
65 2 v Ženevě  
65 3 v Bruselu  
65 4 v Amsterodamu  
    
66 Kalhoty byly slevněny z 2500 Kč na 775 Kč. Sleva tedy činí:   
66 1 27%  
66 2 30%  
66 3 32%  
66 4 jiná možnost x 
    
67 Aristoteles označil princip všeho živého jako:   
67 1 aura  
67 2 entelechia x 
67 3 ataraxia  
67 4 agapé  
    
68 Pojem první a druhé sighnální soustavy zavedl:   
68 1 S. l. Rubinštejn  
68 2 I. P. Pavlov x 
68 3 N. Wiener  
68 4 E. Hering  
    
69 Dítě samo sedí zhruba:   
69 1 od druhého měsíce věku   
69 2 v sedmi měsícich  x 
69 3 po dovršení  věku  jednoho roku  
69 4 v roce a půl  
    
70 Slovo kyborg označuje ve sci-fi literatuře   
70 1 výchozí platformu elektronicky řízeného stroje  
70 2 kybernetický organismus, křížence člověka a stroje x 
70 3 řídící centrum kosmické lodi  
70 4 palubního operačního organizátora                                                                    
    
71 Kauzální atribuce znamená:   
71 1 odůvodňování nežádoucích projevů chování  
71 2 přisuzování příčin zejména určitému chování x 
71 3 odhadování  budoucího vývoje jedince  
71 4 analýza jednotlivých případů  
    
72 K zakladatelům sociologie se neřadí:   
72 1 J. Habermas x 
72 2 K. Marx  



72 3 M. Weber  
72 4 G. Simmel  
    
73 Patristika je:   
73 1 snaha o dominantní prosazení vlastních názorů  
73 2 nauka o životě a učení církevních otců   x 
73 3 snaha o dosažení vůdčí pozice muže v rodině  
73 4 úsilí o hierarchické uspořádání společenské skupiny  
    
74 Deprivace je:   
74 1 omezení soukromí jedince ve skupině  
74 2 vyvlastnění majetku  
74 3 omezení či ztráta něčeho, co člověk potřebuje, strádání x 
74 4 sklíčená nálada, smutek 
    
75 Počátky rozlišování mezi známými a neznámými tvářemi u dítěte spadají zhruba do:  
75 1 druhé poloviny prvního měsíce od narození  
75 2 období  6. až 9. měsíce po narození x 
75 3 období po dovršení věku jednoho roku   
75 4 období jednoho a půl roku po narození  
    
76 Formující funkci duše označil Aristoteles jako:   
76 1 heuréka  
76 2 morfé  x 
76 3 algoritmus  
76 4 psychagogika  
    
77 Označení astenický se týká jednce, který je:   
77 1 silný, výkonný a cílevědomý  
77 2 nedůsledný, málo spolehlivý  
77 3 slabý, neduživý   x 
77 4 uzavřený, nedůvěřivý  
    
78 Adorace zamená:    
78 1 odlišnost chování jedince od ostatních   
78 2 uctívání, zožňování x 
78 3 úbytek svalové hmoty  
78 4 snížení ostrosti zraku  
    
79 Extrospekce je:    
79 1 pozorování jiných lidí  x 
79 2 sebekontrola  
79 3 snaha vyniknout nad ostatními  
79 4 inenzivní koncentrace pozornosti  
    
80 Jaké jsou dva základní metodologické principy ve vývojové psychologii?   
80 1 longitudinální a konsekvenční  
80 2 kontinuální a ipsativní  
80 3 direktivní a selektivní  
80 4 podélný a průřezový  x 
    
81 Taoismus vznikl před narozením Krista:   



81 1 v Pakistánu  
81 2 v Číně   x 
81 3 v Indii  
81 4 v dnešní Malaisii  
    
82 Slovo introspekce označuje v psychologii:    
82 1 kontrolu souladu jedincových hodnot s hodnotami sociální skupiny  
82 2 metodu sebepozorování x 
82 3 kontrolu výsledků členů pracovního týmu  
82 4 pozorování chování laboratorních zvířat při experimentu  
    
83 Slovo protrahovaný znamená:    
83 1 předstíraný  
83 2 dlouho trvající  x 
83 3 maskovaný  
83 4 nedokončený  
    
84 Pojem sukcesivní označuje:    
84 1 po sobě následující, postupný  x 
84 2 vyjímečně výkonný  
84 3 úspěšný, vynikající  
84 4 koncentrovaný současně na pozorování více objektů  
    
85 Slovo genotyp znamená:   
85 1 soubor genetických informací organismu x 
85 2 soubor dobře osvojených dovedností  
85 3 typické generační charakteristiky  
85 4 vynikající individuální vlastnosti  
    
86 Mezi tři základní formy myšlení podle Aristotela se neřadí:    
86 1 exkluze  x 
86 2 soud  
86 3 pojem  
86 4 úsudek  
    
87 Přirovnání lidské psychiky k černé skřínce je vlastní:    
87 1 behaviorismu  x 
87 2 gestaltismu  
87 3 konstruktivismu  
87 4 psychoanalýze  
    
88 K prvním uživatelům termínu aplikovaná psychologie se řadí:   
88 1 H. Münsterberg  x 
88 2 K. Marbe  
88 3 G. H. Mead  
88 4 A. Meinong  
    
89 Přístup charakterizující osobnost jako jedinečnou strukturu rysů se označuje jako:    
89 1 nomotetický   
89 2 idiografický  x 
89 3 genealogický  
89 4 biotypický  



    
90 Pojem mentální testy zaváděl do psychologie:   
90 1 J. McKeen Cattell x 
90 2 G. W. Allport  
90 3 H. Ebbinghaus  
90 4 D. Wechsler  
    
91 Význam smyslu života pro duševní život člověka zdůrazňoval:    
91 1 B. F. Skinner  
91 2 K. Duncker  
91 3 V. E. Frankl x 
91 4 J. Wolpe  
    
92 Model S - R je založený na předpokladu, že:   
92 1 chování je odpovědí na podnět   x 
92 2 základními parametry výkonu jsou síla a rychlost  
92 3 správné provedení pohybu je ovliňováno rychlostí reakce  
92 4 složitost úkolu ovlivňuje rychlost jeho řešení  
    
93 Rekognice znamená:   
93 1 znovupoznání  x 
93 2 nedostatečné poznání  
93 3 přehlédnutí  
93 4 zmapování  
    
94 Solipsismus je způsob uvažování, který:    
94 1 zdůrazňuje úlohu velkých osobností v dějinách lidstva  
94 2 považuje realitu za produkt individuálního vědomí x 
94 3 preferuje rozhodování skupiny osob před jednotlivcem  
94 4 pomáhá identifikovat možné problémy při řešení problémů  
    
95 Autorem u nás rozšířených odborných knih zabývajících se psychoterapií je:   
95 1 V. Příhoda  
95 2 M. Rymeš  
95 3 J. Hoskovec  
95 4 S. Kratochvíl x 
    
96 Obdélníkový bazén o rozměrech 12 m x 6 m je zaplněn ze tří čtvrtin a obsahuje 108 m? 
vody. Jaká je hloubka bazénu?   
96 1 1,5 m  
96 2 2,5 m  
96 3 jiná možnost  
96 4 2 m  x 
    
97 Xenofobie je slovo označující:   
97 1 chorobný strach z neznámých lidí, cizinců x 
97 2 lhostejný postoj k lidem  
97 3 snaha využívat jiných ve svůj prospěch  
97 4 neochota ke spolupráci  
    
98 Kooperace znamená:    
98 1 soutěžení  



98 2 spolupráci x 
98 3 soupeření  
98 4 vzájemnou ohleduplnost  
    
99 Intrapersonální konflikt:   
99 1 je vnitřní, osobní střet potichůdných tendencí u jedince  x 
99 2 soupeření mezi skupinami osob  
99 3 soupeření uvnitř sociální  skupiny  
99 4 pokračující skrytý konflikt s nežádoucími důsledky  
    
100 Aberace je:    
100 1 odchylka, úchylka x 
100 2 pohyb od středové osy těla  
100 3 ignorování detailů při zaujetí určitou činností  
100 4 nerozhodnost, nedostatek vůle  


