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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 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: 70 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:30,50 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 33,95 

 

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 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: 74 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 37,40 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 36,36 

 

1. 3 Kombinace 4971- Hi-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 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: 55 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0 

 

1. 4 Kombinace 4968- Aj-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 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: 67 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 2,83 

 

1. 5 Kombinace 4972- Nj-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 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: 74 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 55 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26,87 
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Příloha - test Psychologie navazující 

 

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

     

1 Označte, kdo nepatří k představitelům kognitivně-behaviorální terapeutické 

orientace: 

1 1 Hans J. Eysenck   

1 2 Joseph Wolpe     

1 3 Albert Bandura   

1 4 Eric Berne x  

     

2 Statistické testy významnosti členíme na:     

2 1 testy základní a aplikované   

2 2 testy korelační a metrické   

2 3 testy parametrické a neparametrické x  

2 4 testy s jednou závisle proměnnou a s více nezávisle proměnnými   

     

3 Pojem sekulární akcelerace znamená:     

3 1 koordinaci mozkových hemisfér   

3 2 celkové urychlování tělesného vývoje v průběhu staletí x  

3 3 celkové urychlování rozvoje inteligence   

3 4 celkové urychlování kognitivních schopností   

     

4 Která z uvedených definic motivace k učení není přesná:     

4 1 motivace je souhrn faktorů, které energizují a řídí průběh chování a prožívání 

člověka, jeho učení   

4 2 motivace je proces energizace, aktivace a usměrňování učení člověka  

4 3 motivace k učení je výsledkem interakce jedince a prostředí, vnitřních motivů a 

vnějších podnětů.   

4 4 motivace je proces vnitřního zdůvodnění potřeby jedince se učit      x  

     

5 Retroaktivní útlum znamená, že:     

5 1 dochází k odstranění nepřesných, nepotřebných, chybných informací z paměti 

5 2 vybavování dříve osvojených informací narušují nové poznatky       x  

5 3 příčinou potíží při vybavování nových znalostí je dřívější učení   

5 4 neplatí žádné uvedené tvrzení   

     

6 Antropogeneze psychiky se zabývá:     

6 1 psychickým vývojem v různých historických etapách a v různých civilizačních 

seskupeních          x  

6 2 psychickým vývojem od početí až do smrti   

6 3 psychickým vývojem kognitivních procesů v období dospívání a dospělosti 

6 4 psychickým vývojem člověka v prenatálním a perinatálním období   



7 Nejpřesnější překlad pojmu self-efficacy je:      

7 1 sebeúcta   

7 2 vnímané vlastní já   

7 3 vnímaná vlastní efektivnost       x  

7 4 jáství    

     

8 Jedna ze čtyř fází kódování při zpracování kvalitativních dat metodou zakotvené 

teorie je chybná. Označte ji:     

8 1 axiální kódování     

8 2 otevřené kódování   

8 3 selektivní kódování   

8 4 deskriptivní kódování          x  

     

9 Teorií lifespanového vývoje se zabýval:      

9 1  Urie Bronfenbrenner   

9 2  Paul B. Baltes          x  

9 3  Robert J.Havighurst   

9 4  Albert Bandura   

     

10 Obsedantně-kompulzivní porucha je:     

10 1 porucha vědomí se zrakovými halucinacemi     

10 2 úzkostná porucha s vtíravými myšlenkami nebo nutkavým jednáním x 

10 3 porucha chování u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

10 4 porucha, kdy mozek přestává ovládat tělo   

     

11 Termín bradypsychismus označuje:     

11 1 útlum ovládání a kontroly emocí   

11 2 ztrátu motorických schopností   

11 3 útlum myšlení, zpomalení tempa řeči x  

11 4 zpomalené dýchání   

     

12 Psychosociální moratorium znamená, že:    

12 1 dospívající nemá chuť stát se dospělým, proto dobu dospělosti chce oddálit x 

12 2 dospívajícímu se dospělost jeví jako jednoduchý proces, ne příliš náročný, na 

který se těší   

12 3 dospívající ztrácí potřebu demonstrativně se vymezovat vůči rodičům a jeho vztah 

k nim se uklidňuje   

12 4 dospívající má silnou potřebu odlišit se nějakým způsobem od vrstevníků   

     

13 Charakter je osobnostní struktura, která je:      

13 1 získaná  x  

13 2 vrozená   

13 3 dědičná   

13 4 nestálá   

     

14 Fáze kognitivního vývoje podle Piageta v období 11/12 let a více se nazývá:  

14 1 fáze názorného myšlení   

14 2 fáze senzomotorické inteligence   

14 3 fáze  konkrétních  operací   

14 4 fáze formálních logických operací      x  



15 Školní zralost je:    

15 1 tělesná, kognitivní, emoční, sociální a motivační       x  

15 2 Filipinská míra   

15 3 první proměna tělesné stavby dítěte   

15 4 neplatí žádné tvrzení   

     

16 Postupné zhoršování intelektových schopností nazýváme:    

16 1 dekapitace   

16 2 deteriorizace               x  

16 3 depersonalizace   

16 4 determinace   

     

17 K poruchám vnímání nepatří:    

17 1 halucinace   

17 2 smyslové klamy     

17 3 obsese   x  

17 4 iluze   

      

18 Tato tvrzení charakterizují vlastnosti nástrojů k získávání dat. V jednom z nich je 

chyba. Označte chybné tvrzení:    
18 1 vysoká reliabilita testu značí zároveň jeho vysokou validitu x  

18 2 standardizace značí zachovávání stejných pravidel pro použití metody  

18 3 validita znamená platnost měření   

18 4 objektivita značí nezávislost výsledků na osobě, která předkládá a hodnotí metodu    

   

     

19 Co nepatří k poruchám emocí:     

19 1 idiosynkrazie   

19 2 afektivní raptus    

19 3 emoční iktus   

19 4 falešná identita x  

     

20 Vyberte, co je pro řešení problému typické:    

20 1 neznalost cíle, ale znalost cest k jeho řešení     

20 2 stanovení postupu řešení k dosažení cíle  x  

20 3 trvalost poznatků vyžaduje emergentní úroveň kreativity    

20 4 zákon častosti    

     

21 Polymorbidita je pojem označující:     

21 1 proces umírání   

21 2 opovržlivé vyjádření o závažném tématu   

21 3 přítomnost více chorob (zpravidla chronických), zejména ve stáří  x  

21 4 statististický ukazatel o nemocnosti obyvatel   

     

22 Teorii sociálního (imitačního) učení v psychologii zásadně rozvinul:   

22 1 Albert Bandura   x  

22 2 Joy P. Guilford   

22 3 Carl R. Rogers   

22 4 Abraham H. Maslow   

     



23 Skupinová polarizace popisuje situaci, kdy:    

23 1 vlivem skupinové diskuse se mění polarita názorů (rozhodnutí) skupiny z kladné 

na zápornou a naopak   

23 2 vlivem skupinové diskuse se názory (rozhodnutí) skupiny stávají extrémnějšími, 

riskantnějšími   x  

23 3 vlivem skupinové diskuse se názory (rozhodnutí) skupiny stávají pasivnějšími 

23 4 vlivem skupinové diskuse se názory (rozhodnutí) stávají tolerantnějšími   

     

24 Stupnice, které postihují kvalitativní znaky se nazývají:     

24 1 nominální   x  

24 2 pořadové   

24 3 intervalové   

24 4 poměrové   

     

25 Při výzkumu jsme v souboru 200 osob měřili dvě proměnné, a to výšku mzdy 

a pracovní spokojenost. Chceme zjistit, zda mezi oběma charakteristikami existuje 

statisticky významná souvislost. Vyberte testovací postup, který je třeba použít:     

25 1 testování rozdílů dvou nezávislých výběrů   

25 2 test koeficientu korelace    x  

25 3 testování rozdílů dvou závislých výběrů   

25 4 nic z uvedeného   

     

26 Vývojem morálního usuzování (rozhodování) se především zabýval:     

26 1 Max Wertheimer   

26 2 Arnold L. Gesell   

26 3 Lawrence Kohlberg  x  

26 4 Jacob Levy Moreno   

     

27 Který výraz nepatří mezi uvedená označení reakce na frustraci?   

27 1 extrapunitivní   

27 2 intropunitivní    

27 3 impunitivní   

27 4 dyspunitivní  x  

     

28 Smysl lidského života jako ústřední teoretický pojem propagoval:       

28 1 John  Dollard   

28 2 Wiliam James    

28 3 Burrhus F. Skinner   

28 4 Viktor E. Frankl x  

     

29 Ze souboru naměřených hodnot: 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 vyjadřuje hodnota 6:    

29 1 pouze medián   

29 2 pouze medián a aritmetický průměr   

29 3 pouze medián a směrodatnou odchylku   

29 4 aritmetický průměr, medián i modus   x  

     

30 Použití parametrických testů statistické významnosti je spojeno s některými 

situacemi ve výzkumu. Který z uvedených výroků formuluje tuto situaci:   

30 1 analyzované proměnné jsou zjišťovány na metrické škále  x  

30 2 hodnoty proměnných nemají normální rozdělení   



30 3 platí první a druhý výrok v pořadí   

30 4 používáme je v případě, že statistické soubory jsou malé   

     

31 K protektivním faktorům, které chrání zdraví, patří:     

31 1 nízká úroveň hardiness (nezdolnosti)     

31 2 vysoká úroveň sociální opory  x  

31 3 psychická tenze     

31 4 negativní afektivita   

     

32 Vigilance je:    

32 1 bdělý stav vědomí  x  

32 2 ztráta vědomí   

32 3 ztráta pozornosti   

32 4 aktivizace podvědomí   

     

33 K psychometrickým charakteristikám testů nepatří:    

33 1 konzistence v čase   

33 2 vnitřní konzistence    

33 3 validita   

33 4 rekonzistence   x  

     

34 Souboru respondentů byl administrován test. Tytéž osoby odpověděly na stejný test 

po třech měsících. Následná analýza dat ukázala značnou rozdílnost obou výsledků. Z 

těchto skutečností lze dedukovat problém spočívající:    

34 1 v kooperaci osob   

34 2 v reliabilitě testu  x  

34 3 ve validitě testu   

34 4 neplatí žádná z výše uvedených možností   

     

35 K základním úrovním psychické regulace se neřadí:    

35 1 volní regulace   

35 2 regulace založená na odklonu od rušení x  

35 3 instiktivní regulace   

35 4 regulace založená na zvyku   

     

36 Pro Pearsonův součinový korelační koeficient neplatí, že:      

36 1 rozlišuje mezi závislou a nezávislou proměnnou  x  

36 2 vyjadřuje sílu lineárního vztahu   

36 3 nevyjadřuje důkaz platnosti příčinného vztahu   

36 4 je velmi ovlivněn odlehlými hodnotami   

     

37 Viktimologie je:    

37 1 nauka o osobnosti pachatelů trestné činnosti   

37 2 nauka o  obětech trestné činnosti   x  

37 3 nauka o tom, jak se prosadit ve společnosti   

37 4 nauka o tom, jak neubližovat druhým   

38 Komplex méněcennosti je pojem vytvořený:    

38 1 Erichem  S. Frommem   

38 2 Erikem H. Eriksonem   

38 3 Alfredem Adlerem  x  



38 4  Jeanem Piagetem   

     

39 Složkou syndromu burnout v pojetí Christiny Maslachové není:   

39 1 emocionální exhausce   

39 2 depersonalizace   

39 3 snížení osobního výkonu    

39 4 sociální stigmatizace   x  

     

40 Vyberte výrok, který nesprávně charakterizuje skryté zúčastněné pozorování: 

40 1 výzkumník se pohybuje v přirozeném prostředí   

40 2 účastníci nevědí o účelu pozorování   

40 3 účel výzkumu je třeba dodatečně vysvětlit   

40 4 chování účastníků je ovlivněno probíhajícím pozorováním  x  

     

41 Určete správnou fázi práce s chybou:      
41 1 identifikace  x  

41 2 internalizace    

41 3 intruze    

41 4 interiorizace    

     

42 Obecně užívaná úroveň statistické významnosti je:    

42 1 p = 0,1   

42 2 p = 0,05 x  

42 3 p = 0,08   

42 4 p = 0,06   

     

43 Vyberte tvrzení, které charakterizuje správně empirickou validitu jako jednu z 

druhů validity. Empirická validita:     

43 1 vyjadřuje, zda obsah výzkumného nástroje odpovídá tomu, co bude zjišťováno 

43 2 vyjadřuje, jak těsný je vztah mezi výsledky zjištěnými pomocí daného nástroje a 

určitým kritériem  x  

43 3 vyjadřuje soulad vztahů vyplývajících z teorie a empirických dat   

43 4 vyjadřuje, nakolik je možné zpřesnit informace o daném jevu díky použití 

určitého testu   

     

44 Základní členění receptorů je na:    

44 1 proprioreceptory a visceroreceptory   

44 2 exteroreceptory a interoreceptory  x  

44 3 proprioreceptory a kontaktoreceptory   

44 4 visceroreceptory a receptory bolesti   

     

45 Antropomorfismus je:    

45 1 nauka o tom, jak vznikl svět   

45 2 víra v nadpřirozené bytosti, duchy, přízraky   

45 3 víra v posmrtný život   

45 4 přisuzování lidských rysů či jevů, vlastností, případně i lidské podoby 

mimolidským skutečnostem    x  

     

46 Předností kvalitativního výzkumu ve srovnání s kvantitativním výzkumem je to, že:    

    



46 1 je vhodnější pro zkoumání velkých skupin osob   

46 2 lépe umožňuje navrhovat teorie   x  

46 3 umožňuje rychlejší sběr analýzy dat   

46 4 je vhodnější k testování teorií   

     

47  K metodám výchovného působení nepatří:    

47 1 klarifikace   

47 2 persuaze   

47 3 nominace  x  

47 4 exemplifikace   

     

48 Největší záruku reprezentativnosti zkoumaných osob vzhledem k základnímu 

souboru skýtá:     

48 1 záměrný výběr   

48 2 kvótní výběr   

48 3 náhodný výběr x  

48 4 vícenásobný výběr   

     

49 Kdo z níže uvedených autorů postuloval, že kapacita krátkodobé paměti se 

pohybuje kolem „magického čísla  7 ± 2 “ :    

49 1 Herman Ebbinghaus    

49 2 Fergus I. M. Craik,  Robert S. Lockhart   

49 3 Richard C. Atkinson   

49 4 George A. Miller    x  

     

50 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte se označuje také jako:  

50 1 Münchhausenův syndrom by proxy    

50 2 syndrom neúrazového poranění dětí     

50 3 syndrom CAN     x  

50 4 syndrom burnout   

     

51 Daltonismus je:    

51 1 neschopnost rozeznávat červenou a zelenou barvu, tj. barvoslepost x 

51 2 náměsíčnost   

51 3 neschopnost rozeznat vysoké tóny   

51 4 neschopnost usnout   

     

52 Typologii šesti ideálních hodnotových typů navrhl:       

52 1 H.J. Eysenck   

52 2 E. Spranger   x   

52 3 R. Cattel    

52 4 C. Spearman    

     

53 K fázím tvořivého procesu nepatří:    

53 1 příprava   

53 2 inkubace   

53 3 integrace  x  

53 4 evaluace   

     

 



54 Závisle proměnná je:     

54 1 výsledkem působení nezávisle proměnné    x  

54 2 proměnná, která predikuje vlastnosti jiných nepodstatných znaků   

54 3 prvkem, s nímž výzkumník při experimentu přímo manipuluje   

54 4 příčina, kterou výzkumník při výzkumu post facto nebere v úvahu   

     

55 Základní atribuční chyba je:    

55 1 tendence uplatňovat při přisuzování příčin chování nadmíru předchozí zkušenosti 

55 2 tendence uplatňovat odlišná měřítka při přisuzování příčin chování u sebe a u 

druhých    x  

55 3 tendence uplatňovat při přisuzování příčin chování negativnější pohled  

55 4 tendence uplatňovat při posuzování příčin chování pozitivnější pohled   

     

56 Ageismus je:    

56 1 diskriminace lidí z důvodu pohlaví   

56 2 diskriminace starých lidí, jejich vyřazování z různých aktivit x  

56 3 negativní postoj starších lidí vůči mladším lidem   

56 4 pozitivní postoj společnosti ke starým lidem  

     

57 Abúlie je:    

57 1 ztráta vůle   x  

57 2 druhá fáze alkoholismu   

57 3 porucha příjmu potravy   

57 4 ztráta koncentrace   

     

58 Erik H. Erikson dospívání označoval jako stádium:    

58 1 intimity versus izolace   

58 2 autonomie versus pocit studu, zahanbení    

58 3 identity versus zmatení rolí   x  

58 4 iniciativy versus pocity viny   

     

59 K formám myšlení nepatří:    

59 1 pojem   

59 2 soud   

59 3 úsudek   

59 4 problém  x  

     

60 K základním složkám sociální percepce nepatří:      

60 1 expektační složka (očekávání)     

60 2 afektivní složka     

60 3 atributivní složka   

60 4 somatická složka  x  

     

61 Posturologie je druh neverbální komunikace, při kterém se sdělují informace 

pomocí:    

61 1 přímého doteku druhého člověka   

61 2 fyzických postojů člověka   x  

61 3 vzdálenosti, kterou od sebe komunikující subjekty zaujmou   

61 4 neplatí žádné tvrzení   

     



62 Epizodická a sémantická paměť jsou subsystémy:    

62 1 implicitní paměti   

62 2 explicitní paměti  x  

62 3 krátkodobé paměti   

62 4 senzorické paměti   

     

63 Ambidextrie znamená:    

63 1 emocionální nezralost   

63 2 nevyhraněnou lateralitu  x  

63 3 neschopnost barevného vidění   

63 4 neschopnost empatie   

     

64 Ke specifickým vývojovým poruchám učení nepatří:    

64 1 dyskrazie  x  

64 2 dyspraxie   

64 3 dysmúzie     

64 4 dyskalkulie    

     

65 Kinetóza je:    

65 1 vjem čichu   

65 2 vjem z pohybu vestibulárním systémem, který nesouhlasící s vizuálními vjemy   x 

65 3 vjem z pohybu vestibulárním systémem, který souhlasí s vizuálními vjemy 

65 4 ztráta sluchu   

     

66 Vztah aktivace a výkonu lze zjednodušené vyjádřit:    

66 1 přímkou svírající s oběma osami úhel přibližně 45o   

66 2 hyperbolou   

66 3 nepravidelnou sinusoidou   

66 4 křivkou ve tvaru obráceného písmene „U“  x  

     

67 K základním druhům asertivity nepatří:      

67 1 empatická asertivita   

67 2 konfrontační asertivita     

67 3 stupňovaná asertivita   

67 4 instrumentální asertivita  x  

     

68 Výraz „holismus“ pochází z řeckého slova a znamená:    

68 1 celostní nebo sjednocující  x  

68 2 vcítění do potřeb jiného jedince   

68 3 rozdvojení osobnosti   

68 4 odhalení některých skrývaných osobních tendencí   

     

69 Mezi stadia kognitivního vývoje navržená J. Piagetem nepatří:    

69 1 stadium senzomotorické   

69 2 stadium instrumentální  x  

69 3 stadium konkrétních operací   

69 4 stadium formálních operací   

     

70 Období vrcholné adolescence trvá:    

70 1 od 15/16 let do 20/22 let  x  



70 2 od 11/ 12 let do 14/15 let   

70 3 od 11/12 let do 18 let   

70 4 od 18 let do 20/22 let   

     

71 Dolní podnětový práh je:    

71 1 nejmenší rozdíl mezi dvěma podněty různé intenzity   

71 2 podnět s nejvyšší vnímatelnou intenzitou   

71 3 nejnižší intenzita podnětu vedoucí ke vzniku příslušného smyslového počitku    x 

71 4 největší rozdíl mezi dvěma podněty silné intenzity   

     

72 Sublimace podle Sigmunda Freuda znamená:    

72 1 iracionální útěk od nepřijatelných myšlenek a přání   

72 2 sklon ega dočasně regredovat k nižšímu vývojovému stádiu   

72 3 převedení libida od sexuálního uspokojení do sociálně akceptované činnosti  x 

72 4 útěk do fantazie   

     

73 „Charismatické panství (moc)“ je termín spojený se jménem:    

73 1 Paula Ricoeura   

73 2 Talcotta Parsonse   

73 3 Michela Foucaulta   

73 4 Maxe Webera   x  

     

74 Pojem rodinná koheze vyjadřuje:    
74 1 sociálně psychologickou strukturu rodiny     

74 2 úroveň nezávislosti rodiny     

74 3 úroveň soudržnosti rodiny  x  

74 4 úroveň flexibility rodiny   

     

75 Ulric Neisser je představitelem:    

75 1 kognitivní psychologie  x  

75 2 transpersonální psychologie   

75 3 fenomenologické psychologie   

75 4 transakční analýzy   

     

76 V neurosekrečních buňkách hypotalamu vzniká:    

76 1 oxytocin   x  

76 2 glukagon   

76 3 somatostatin   

76 4 atropin   

77 Mezi tradiční pohledy na adolescenci nepatří, že:    

77 1 adolescence není čas pro splnění vývojových úkolů       x  

77 2 adolescenci chápeme jako proces učení, poznávání a přijímaní nových rolí 

77 3 adolescenci vnímáme jako konceptualizaci vlastního životního prostoru  

77 4 adolescence je utváření vlastního vývoje   

     

78 Mezi poruchy řeči nepatří:     

78 1 dyslálie   

78 2 balbuties   

78 3 mutismus   

78 4 onychofagie  x  



79 Definici sociálního citu, která je vyjádřena v nepřímých pojmech „vidět očima 

druhého, slyšet ušima druhého, cítit srdcem druhého“  vyjádřil:    

79 1 Raymond B. Cattell    

79 2 Alfred Adler      x  

79 3 Burrhus F.Skinner   

79 4 Jakob L. Moreno   

     

80 K teoriím zapomínání nepatří:    

80 1 účelné zapomínání   

80 2 teorie rozpadu pamětních stop   

80 3 teorie připoutání  x  

80 4 teorie interference   

     

81 Pozornost je:    

81 1 proces, jehož funkcí je vpouštět do vědomí omezený počet informací        x 

81 2 psychický stav člověka projevující se zaměřeností a soustředěností paměti 

81 3 psychický stav člověka projevující se  zaměřeností a soustředěností představ 

81 4 proces, jehož funkcí je vpouštět do nevědomí omezený počet informací   

     

82 Vliv dosavadních zkušeností v sociální kognici bude výraznější při:   

82 1 zpracování informací zdola nahoru   

82 2 zpracování informací horizontálně   

82 3 zpracování informací shora dolů   x  

82 4 při zpracování informací vertikálně i horizontálně   

     

83 K zakladatelům transpersonální psychologie patří:    

83 1 Stanislav Grof     x  

83 2 Raymond B. Cattell    

83 3 Otto F. Kernberg   

83 4 William  L. Stern   

     

84 Co není předmětem vývojové psychologie:    

84 1 studium ontogeneze   

84 2 studium aktuální geneze   

84 3 studium fylogeneze psychiky   

84 4 studium fytogeneze   x  

     

85 K představitelům postmoderního hlediska, které ovlivnilo také psychologii, nepatří: 

85 1 Timothy F. Leary  x  

85 2 Gregory Bateson   

85 3 Francisco J. Varela   

85 4 Humberto Maturana   

     

86 Imaginace je:    

86 1 vnímání   

86 2 čití   

86 3 představivost     x  

86 4 myšlení  

  

     



87 Meissnerova tělíska jsou:    

87 1 receptory hmatu x  

87 2 receptory chladu   

87 3 receptory tepla   

87 4 receptory bolesti   

      

88 Mezi psychické problémy starých lidí (4D) nepatří:    

88 1 demence   

88 2 deprese   

88 3 deliria   

88 4 deklinace x  

     

89 Percepce se řadí:     

89 1 k somatotropním procesům   

89 2 k emocionálním procesům   

89 3 ke kognitivním procesům  x  

89 4 k regeneračním aktivitám   

     

90 Níže jsou uvedena některá tvrzení o výzkumu. Které z nich charakterizuje 

kvantitativní výzkum?    

90 1 mnoho informací o velkém počtu jedinců   

90 2 platí první i třetí tvrzení     x  

90 3 z výsledků lze odvodit zobecnění na celou populaci   

90 4 má obvykle podobu idiografického zkoumání   

     

91 S pomocí Spearmanova korelačního koeficientu měříme:    

91 1 jak těsně spolu souvisejí dva pořadové znaky x  

91 2 statistickou významnost rozdílů mezi dvěma znaky pořadové stupnice  

91 3 statistickou závislost mezi kvalitativními znaky   

91 4 statistickou závislost i nezávislost mezi proměnnými   

     

92 Teorie kognitivní disonance je spojována se jménem:    

92 1 Ericha S. Fromma   

92 2 Alberta Bandury   

92 3 Georga Sperlinga   

92 4 Leona Festingera x  

     

93 Porucha řeči, při níž dítě vyslovuje slova nepřesně, či nahrazuje správné hlásky 

jinými hláskami, se nazývá:    

93 1 dyslálie x  

93 2 dyslexie   

93 3 dyspraxie   

93 4 afázie    

     

94 Mezi druhy učení nepatří:    

94 1 habituace   

94 2 operantní podmiňování   

94 3 imprintace   

94 4 apetence x  

     



95 Brocovo centrum je:    

95 1 centrum zpracování informací z taktilních receptorů   

95 2 motorickým centrem řeči x  

95 3 centrum emoční paměti   

95 4 centrem vyústění extrapyramidové dráhy   

     

96 Vnímáme-li podnět, podle principů percepční organizace:     

96 1 hledáme jeho nejkomplexnější a nejzajímavější interpretaci   

96 2 srovnáváme jej s jinými podobnými podněty, které jsme vnímali předtím  

96 3 začínáme od okrajů a pak se soustřeďujeme na střed předmětu   

96 4 uspořádáváme svou percepci nejjednodušším možným způsobem  x  

     

97 Jako způsob řešení konfliktu (nespolupráce ve skupině) se neuvádí:   

97 1 zásah třetí strany   

97 2 zrušení skupiny x  

97 3 zásah do struktury sociálních vztahů ve skupině   

97 4 žádné z nich   

     

98 Psychické procesy dělíme na:    

98 1 vnímání, učení, paměť   

98 2 obsahy, stav, vlastnosti   

98 3 emocionální, kognitivní, motivační  x  

98 4 motivační, regulační, konativní   

     

99 Naučená senzomotorická dovednost je:    

99 1 trvalejší než vědomost   x  

99 2 vědomost podmíněná vstupními předpoklady   

99 3 fixační fáze nácviku   

99 4 méně trvalá než vědomost   

     

100 Jan Ámos Komenský se narodil:    

100 1 28. března 1592  x  

100 2 17. listopadu 1670   

100 3 28. března 1692   

100 4 17. listopadu 1570   


