
 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity 

 

Informace o příjímacích zkouškách podle studijních programů/studijních oborů 

 

1. Studijní program N7504-Učitelství pro střední školy 

  

1. 1 Kombinace 4976-Ps-ZVS navazující prezenční  

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

 

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

řešení): viz příloha - test Psychologie navazující  

 

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 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: 66 

  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

  

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

 
 1. 2 Kombinace 4969- Čj-Ps navazující prezenční  

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

 

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

řešení): viz příloha - test Psychologie navazující  

 

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 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: 86 

  

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 29,50  

 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 40,58 

 

1. 3 Kombinace 4975- Aj-Sj navazující prezenční 

  

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

 

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

řešení): viz příloha - test Psychologie navazující  

 

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 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: 86 

 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 85 

  

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1,41 

 

Ostrava 15. 6. 2015  

Zpracoval a za správnost zodpovídá:  

Mgr. Klára Machů, PhD.  

garant přijímacího řízení  

 

Příloha - test Psychologie navazující  

 

Přijímací test pro uchazeče o studium oboru Učitelství psychologie pro střední školy 

1 

Autorem  
teorie pracovní  
motivace 
zahrnující tzv. 
sociální 
spravedlnost 
je: F. Herzberg A. Bandura J. S. Adams V. H. Vroom 3 

2 

Autorem pojmu 
lokální 
adaptační C. Bernard S. Hobfol H. Selye W. Cannon 3 



syndrom (LAS) 
byl: 

3 

Za zakladatele 
vědecké 
organizace 
práce a  
představitele 
individualistick
ého trendu  je 
považován: V. Förster K. Lörsch F. W. Taylor H. Münstenberg 3 

4 

Autorem teorie 
motivace 
rozlišující 
podle přístupu 
k plnění úkolů   
pracovníky na 
"X" a "Y" je:  D. McGregor B. Mausner G. A. Miller H. Snyderman 1 

5 

VIII. 
Mezinárodní 
kongres pro 
psychotechnik
u se konal v 
roce 1934:  v  Berlíně ve Vídni v Lipsku  v Praze    4 

6 

Autorem teorie 
morálního 
vývoje 
rozlišujícho 
stádia 
autonomní a 
heteronomní 
morálky je: J. Piaget T. Akvinský W. Kohler S. Rosenberg 1 

7 

Mezi druhy 
myšlení 
nepatří: konkrétní rozbíhavé souřadné konvergentní 3 

8 

Pomoc 
zaměstnavatel
e 
propouštěném
u zaměstnanci 
při hledání 
nového 
pracovního 
uplatnění se 
označuje:  outplacement work anchoring supporting personal helping 1 

9 

Systematické 
terorizování, 
šikanování či 
poškozování 
osoby na 
pracovišti se 
označuje: disturbance mismanagement mobbing negativní lobing 3 

10 

Který 
psychologický 
směr zásadně 
odmítá 
psychologicko
u metodu 
introspekce? 

fenomonelogic
ká psychologie 

přístup W. 
Wundta 

ortodoxní 
behaviorismus  psychoanalýza 3 

11 
Z uvedených 
osobností je T. W. Adorno C. L. Hull A. Bandura J. Wolpe 3 



autorem teorie 
sociálního 
učení: 

12 

K badatelům, 
kteří se 
výrazně  
podíleli na 
zavádění a 
rozpracování 
pojmu burnout, 
se neřadí: C. Maslach 

H. J. 
Freudenberger A. Pines J. Wolpe 4 

13 

Který z 
uvedených 
autorů přináší 
přehled 
vývojových 
úkolů člověka 
od narození do 
stáří? 

R. J. 
Havighurst L. Kohlberg S. Freud M. H. Erikson 1 

14 

Orální období 
v pojetí S. 
Freuda 
nastává u 
lidského 
jedince:  

mezi 3. a 5. 
rokem života 

v prvním roce 
života 

v momentu vyslovení 
prvních slov 

v období 
ontogeneze 
označovaném 
jako připoutání 2 

15 

Pojem 
habituace 
označuje: 

proces 
zvyšování 
kvalifikace na 
vysoké škole 

záměrné 
doplňování  a 
rozvíjení 
informační báze 
určitého 
předmětu 

postupné přivykání 
na působení určitého 
podnětu 

rozlišování mezi 
různými podněty 3 

16 

Výzkum ve 
vývojové 
psychologii 
sledující 
proměnné v 
určitém  
krátkém 
časovém 
úseku se 
označuje: 

pseudolongitud
inální transversální longitudinální semikauzální 2 

17 

Získání 
evropského 
psychologické
ho certifikátu 
("Europsycholo
g") je 
podmíněno 
absolvováním: 

nejméně 
bakalářského 
studia 
psychologie 

magisterského 
studia v 
akreditovaném 
programu 

studia psychologie 
rozvržené do tří 
stupňů 

studia 
psychologie a 
nejméně jednoho 
dalšího oboru 
zaměřeného na 
praxi 3 

18 

Mentální 
bulimie patří 
mezi poruchy: charakteru příjmu potravy regulace volního úsilí 

formování 
kognitivního 
obrazu světa 2 

19 

Jak se nazývá 
proces 
znovupoznává
ní: rekognice retence 

mentální 
reorganizace restrukturace 1 

20 

Co se neřadí k 
základním 
formám 
myšlení podle pojem soud sylogismus exkluze 4 



Aristotela: 

21 

Co v 
psychologii  
znamená 
pojem 
Hawthornský 
efekt? 

pozitivní 
ovlivnění 
chování v 
důsledku 
pozornosti, 
která je lidem 
věnována  

neschopnost 
vybavit určitý 
obsah z paměti 
ve stresové 
situaci 

ztráta koncentrace 
pod vlivem dalších 
zajímavých podnětů 

zlepšení 
emočního ladění 
pod vlivem 
radostného 
očekávání 1 

22 

Jak se 
projevuje 
insomnie? nespavostí 

nerozlišováním 
studených barev 

zvýšenou citlivostí na  
některé zvuky 

ztrátou zájmu o 
pohybové aktivity 1 

23 

Kteří badatelé 
se zabývali 
problematikou 
obranných 
mechanismů 
ega? A. Freudová K. Kofka F. A. Mesmer F. Galton 1 

24 

Problematikou 
salutogeneze 
se zabýval a 
pojem SOC 
zaváděl:  J. B. Rotter A. Antonovsky J. H. Schultz R. R. May 2 

25 

Pyknický, 
atletický a 
leptosomní 
konstituční typ 
rozlišil: E. Kreschmer E. Spranger C. G. Jung R. Harré 1 

26 

Předmětem 
fenomenologie 
jsou: 

mentální 
procesy, 
především 
kognitivní – 
paměť, 
myšlení, 
imaginace 

problematika 
lidského bytí a 
jeho smyslu, 
otázky lidského 
svědomí, 
zodpovědnosti, 
osamělosti, 
intimity 

biologické, zejména 
neurofyziologické 
procesy, evoluční 
perspektiva, 
zkoumání mozku – 
mozkové oblasti, 
mozková aktivita 

lidské vztahy, 
především vztahy 
mezi matkou a 
dítětem, které 
následně ovlivňují 
vztahy 
v dospělosti 2 

27 

Mezi 
charakteristiky 
ultrakrátké 
paměti nepatří: 

uchovává 
informace ze 
smyslů, 
zpracovává je 
a stanovuje, 
zda jsou 
důležité nebo 
nikoli 

bezvýznamné 
podněty navždy 
zapomene 

některé informace 
pravděpodobně 
uchovává celý život, 
ale ne v nezměněné 
podobě 

setrvává tak 
dlouho, dokud z 
ní psychika 
nevytěží potřebné 
informace a 
přesune je k 
dalšímu 
zpracování 3 

28 

Nauka o 
vzdálenostech 
v neverbální 
komunikaci se 
nazývá: gestika haptika posturologie proxemika 4 

29 

Subjektivní 
interpretace 
sociálních 
zkušeností a 
způsobů 
uvažování o 
sociálním 
světě jsou 
označovány 
jako: 

schematické 
zpracování 

sociální kognice 

utváření postojů 
pravděpodobnost 
zpracování 2 

30 
Agrese je 
definována na 

úmyslu nebo 
záměru, který 

materiálního 
poškození 

míry fyzického 
ublížení osobě 

počtu osob, kteří 
byli poškozeni 1 



základě: vedl k danému 
jednání 

způsobeného 
daným chováním 

daným chováním 

31 

Pozitivní 
působení 
přítomnosti 
druhých lidí na 
výkon jedince 
v určité situaci 
označujeme 
pojmem: 

sociální 
inhibice konformita skupinová polarizace sociální facilitace 4 

32 

Mezi atribuční 
tendence 
nepatří: 

základní 
atribuční chyba 

egocentrická 
tendence naučená bezmocnost 

rozdílné atribuce 
aktérů a 
pozorovatelů 3 

33 

Najděte 
nepřesnost v 
jednom z 
tvrzení, které 
charakterizují 
vlastnosti 
nástrojů 
získávání dat: 

vysoká 
reliabilita testu 
značí zároveň 
jeho vysokou 
validitu 

standardizace 
značí 
zachovávání 
stejných pravidel 
pro použití 
metody 

standardizace značí 
zachovávání 
stejných pravidel pro 
použití metody 

objektivita značí 
nezávislost 
výsledků na 
osobě, která 
předkládá 
a hodnotí metodu 1 

34 

Když 
korelujeme test 
s nějakým 
vnějším 
kritériem, 
hovoříme o: 

reliabilitě 
posuzovatelů empirické validitě konstruktové validitě 

reliabilitě 
alternativních 
forem 2 

35 

Korelační 
výzkum 
charakterizuje:  

zaměření na 
popis určitých 
fenomenů  

navozování 
změny prostředí s 
cílem zjišťovat 
důsledky změn 

zaměření na 
zjišťování souvislostí 

zaměření na 
zjišťování příčin 3 

36 

Vyberte, který 
termín mezi 
ostatní 
významově 
nepatří: rozptyl rozpětí standardní odchylka koeficient šikmosti 4 

37 

Interferenci 
automatické a 
záměrné 
(volní) činnosti 
nejlépe 
dokumentuje: Stroopův jev Purkyňův jev Weber-Fechnerův jev 

Sapir-Whorfova 
hypotéza 1 

38 

Obecný 
adaptační 
sandrom je 
charakterizová
n těmito 
typickými 
fázemi:  

fáze 
analytická, 
asociační, 
syntetická 

alarm, rezistence, 
vyčerpání 

odpor, smíření, 
konstruktivní fáze 

inkubace, 
iluminace, 
adaptace, ověření 2 

39 

Dříve 
frekventované
mu pojmu 
"maniodepresi
vní psychóza" 
v současnosti 
nejlépe 
odpovídá: 

schizoafektivní 
porucha 

cyklická afektivní 
porucha 

bipolární afektivní 
porucha 

rekurentní 
afektivní porucha 3 

40 

Pojem dualita 
jáství W. 
Jamesa 

odlišný vztah k 
sobě a k 
druhým 

tendenci vidět 
sebe sama v 
současnosti jinak 

fakt, že já existuje 
jako objekt i subjekt 
pozorování 

schopnost podívat 
se na sebe očima 
druhého 3 



vyjadřuje: než ve 
vzpomínkách 

41 

Formování 
dovedností a 
návyků 
zajišťuje: 

procedurální 
paměť 

deklarativní 
paměť explicitní paměť epizodická paměť 1 

42 
Vnitřní 
konzistence je: 

vyjádřením 
toho, nakolik 
závěry analýzy 
logicky plynou 
z dat 

typem reliability, 
často ji udáváme 
jako 
Cronbachovu alfu 

typem konstruktové 
validity, vyjadřujeme 
ji obvykle pomocí 
korelace 

je mírou shody 
několika 
analytiků, často ji 
udáváme 
Cohenovým 
kappa 2 

43 

Označte, které 
z tvrzení 
správně 
charakterizuje 
kvantitativní 
výzkum: 

mnoho 
informací o 
malém počtu 
jedinců 

má obvykle 
podobu 
idiografického 
zkoumání 

zpracovává obvykle 
nečíselná data 
(slovní, obrazové 
apod.) 

z výsledků lze 
usuzovat na celou 
populaci 4 

44 

Jeden z 
uvedených 
postupů 
nepatří k fázím 
zpracování dat 
metodou 
zakotvené 
teorie: 

axiální 
kódování 

otevřené 
kódování deskriptivní kódování 

selektivní 
kódování 3 

45 

Míra výkonu, 
kterou se 
jedinec snaží 
dosáhnout při 
provádění 
známého 
úkolu, se 
označuje:  síla ega aspirační úroveň 

míra funkční 
autonomie úroveň anticipace 2 

46 

Použití 
parametrických 
testů 
statistické 
významnosti je 
spojeno 
s následující 
situací ve 
výzkumu: 

analyzované 
proměnné jsou 
zjišťovány na 
metrické škále 

hodnoty 
proměnných jsou 
rozděleny 
asymetricky 

používáme je 
v případě, že 
statistické soubory 
jsou malé 

sledované 
proměnné jsou 
zjišťovány na 
pořadové škále  1 

47 

Koncepce 
Velká pětka 
zahrnuje 
těchto pět 
základních 
faktorů 
osobnosti: 

otevřenost vůči 
zkušenosti, 
extraverze, 
přívětivost, 
svědomitost a 
emocionalita 

psychoticismus, 
svědomitost, 
extraverze, 
přívětivost a 
neuroticismus 

extraverze, 
neuroticismus, 
otevřenost vůči 
zkušenosti, 
přívětivost a 
emocionalita 

otevřenost vůči 
zkušenosti, 
svědomitost, 
extraverze, 
přívětivost a 
neuroticismus 4 

48 

Jedno z tvrzení 
popisujících 
vlastnosti 
projektivních 
metod není 
uvedeno 
správně:  

předkládají se 
podněty, které 
jsou neurčité, 
málo 
strukturované 

podnětová 
situace vyvolává 
omezený počet 
různých odpovědí 

umožňují poznávat 
zejména dynamické 
charakteristiky 
jedince 

dávají jen malou 
možnost záměrně 
zkreslit výsledky 2 

49 

Jestliže 
dochází při 
percepci ke lokalizace figura a pozadí sdružování relativní velikost 3 



shlukování 
objektů do 
určitých 
seskupení, 
hovoříme o 
jevu zvaném: 

50 

Učení se tomu, 
že určité 
události patří k 
sobě, je 
označováno 
jako utváření: párů dyád 

vztahových 
mentálních map asociací 4 

 


