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Informace o příjímacích zkouškách podle studijních programů/studijních oborů 

 

2. Studijní program B6107 Humanitní studia 

 

 2. 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 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:  21 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 58 

    Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 40,19 

    Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,94 

Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

2. 2 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 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 25  

     Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 43,92 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,63 

 

2. 3 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 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: 44 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

2. 4 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 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: 58 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

2. 5 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 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 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 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  12 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 53,33 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13,71 

 

2. 7 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 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: 60 



 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

2. 8 Studijní program B7310 Filologie 

Kombinace 4838—-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 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: 24 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,0 

 

 2. 9 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 50 bodů. 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  5 



 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 44 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 32,8 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 21. 6. 2016  

 

Zpracoval a za správnost zodpovídá:  

PhDr. Viktória Kopuničová, PhD. 

garant přijímacího řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha - test Psychologie  

Přijímací test pro uchazeče o studium dvouoborové bakalářské psychologie 2016 

 

1 Stav, kdy jedinec přestane ve spánku dýchat, se označuje jako:   

 1 hypnoidní absence   

 2 spánková blokace  

 3 hypnorea  

 4 apnoe x 

2 Stádium spánku s rychlými pohyby očí se nazývá:   

 1 akcelerovaný spánek  

 2 HYPO spánek  

 3 REM spánek x 

 4 NREM spánek  

3 Agnozie se projevuje:   

 1 potížemi při rozpoznání známých objektů  x 

 2 neschopností abstraktně uvažovat  

 3 potížemi při reprodukci pohybových vzorců  

 4 potížemi při zachování bdělosti  

4 Receptory pro chlad se nazývají:   

 1 Meissnerova tělíska  

 2 Pavlovova tělíska  

 3 Krauseho tělíska x 

 4 Kretschmerova tělíska  

5  Pojem dědivost se vztahuje k:   

 1 náchylnosti k nemocem, které prodělali rodiče  

 2 představě, že špatné vlastnosti získáváme od předků  

 3 podílu dědičnosti na individuálních rozdílech potomků  x 

 4 převaze dědičných faktorů mezi činiteli vývoje  

6 Autorem teorie pole v psychologii je:   

 1 Kurt Lewin x 

 2 Kurt Koffka  

 3 Kurt Kluge  



 4 Kurt Goldberger  

7 Obranné mechanismy jsou v psychologii osobnosti:   

 1 prostředky pro prosazení vlastních názorů  

 2 mechanismy, které chrání před ztrátou morálky  

 3 mechanismy, které chrání jedince před ovlivňováním jinými lidmi  

 4 mechanismy, které chrání jedince před úzkostí vznikající ohrožením jeho  

                     sebepojetí  x 

8 Hermeneutika se zabývá:   

 1 konfabulacemi a jejich odhalováním  

 2 problémy lidské osamělosti  

 3 výkladem textu, hudby, výtvarného umění x 

 4 problémy porozumění humoru  

9 Sémantika se zabývá:   

 1 gramatickými pravidly  

 2 kritérii tvořivosti v písemném vyjadřování  

 3 smyslem a významem slov a komunikačních prostředků  x 

 4 formálními charakteristikami textu  

10 Významným propagátorem matrimoniologie u nás byl:   

 1 J. Doležal  

 2 M. Plzák x 

 3 J. Hoskovec  

 4 V. Příhoda  

11 F. Šeracký je řazen k našim významným představitelům:   

 1 psychoonkologie  

 2 psychotechniky  x 

 3 narativní psychologie  

 4 humanistické psychologie  

12 Nejstarší psychotechnická laboratoř na Severní Moravě začala pracovat v roce: 

 1 1923 ve Vítkovicích  x 

 2 1947 v Kunčicích  

 3 1953 v Radvanicích  

 4 1928 ve Slezské Ostravě  



13 K hlavním psychologickým směrům v USA ve 20. letech 20. století patřila: 

 1 psychoanalýza  x 

 2 transakční psychologie  

 3 narativní psychologie  

 4 systemická psychologie  

14 Dětská amnézie označuje:   

 1 neschopnost vybavit si vzpomínky z prvních tří let života x 

 2 úraz mozku, který jedinec utrpěl v dětství  

 3 nedostatek zaměřenosti pozornosti v dětství  

 4 tzv. eidetické představy malých dětí  

15 Poté, co se S. Freud odstěhoval v dětství z rodného Příbora:   

 1 už toto místo nikdy nenavštívil  

 2 vrátil se tam ještě jednou jako student o prázdninách  x 

 3 navštívil toto místo ještě celkem čtyřikrát na pozvání zástupců města  

 4 zúčastnil se konference pořádané k 75. výročí svého narození v roce 1931 

16 Pojem mortalita znamená:   

 1 míru úmrtnosti  x 

 2 poměr zdravých a nemocných  

 3 poměr úspěšnosti a neúspěšnosti v plnění pracovních úkolů  

 4 poměr ohrožených a nemocných jedinců v určité populaci  

17 Lidské oko je schopno rozeznat zhruba:   

 1 1000 barevných odstínů  

 2 30 barevných odstínů  

 3 150 barevných odstínů  x 

 4 400 barevných odstínů  

18 Nejlepší citlivost na sladkou chuť je:   

 1 po stranách jazyka  

 2 na špičce jazyka x 

 3 ve střední části jazyka  

 4 u kořene jazyka  

19 Hradlová (vrátková) teorie se týká:   

 1 strachu  



 2 bolesti  x 

 3 radosti  

 4 obecné aktivace  

20 Poznatek, že chování, které přinese jedinci odměny, se zpevňuje, je součástí: 

 1 zákona účinku  x 

 2 fenoménu rekognice   

 3 principu adekvátnosti  

 4 Hullovy teorie ekvivalence  

21 Při operantním podmiňování se jedinec učí na základě:   

 1 výsledku určitého chování x 

 2 náhodných variací konstelací  

 3 změny ve struktuře operačních intencí  

 4 intenzity operačních algoritmů  

22 Axon je:   

 1 část nervové buňky přenášející impulzy k dalším neuronům x 

 2 neprokazatelný předpoklad  

 3 část neuronu přijímající impulsy z jiných neuronů  

 4 součást motorické zručnosti  

23 Studiem chování zvířat v jejich přirozeném prostředí se zabývá:   

 1 etologie x 

 2 etnologie  

 3 animalistika  

 4 ekologie  

24 V mozku člověka je nad hypotalamem umístěna struktura s názvem:   

 1 talamus x 

 2 vrchní hypotalamus  

 3 medulární jádra  

 4 Varolův most  

25 Postupný úbytek mentálních schopností se označuje jako:   

 1 deteriorace x 

 2 deflexe  

 3 deliberace  



 4 detence  

26 Dlouhodobé strádání, či nedostatečné uspokojení základních lidských potřeb se 

označuje jako: 

 1 frustrace  

 2 deprivace x 

 3 dereismus  

 4 derealizace  

27 Pojem eustres znamená:   

 1 extrémní přetížení nepříjemnými nároky  

 2 stav psychické rovnováhy  

 3 stav související s příjemným prožíváním zátěže  x 

 4 stav spojený s emočním vyčerpáním  

28 Pojem přerámování (reframing) označuje:   

 1 změnu významu přičítaného určitému jevu či události  x 

 2 potvrzení určitého názoru proti oponentům  

 3 optický klam  

 4 přetížení kapacity pozornosti  

29 Které ze slov z hlediska psychologické kategorizace mezi ostatní nepatří:   

 1 podnět x 

 2 vjem  

 3 představa  

 4 počitek  

30 Zákon specifických nervových energií formuloval:     

 1 Ewald  Hering  

 2 Ernst  H. Weber    

 3 Johanes Műller  x 

 4 Neal E. Miller  

31 Rozsah krátkodobé paměti je:   

 1 5 - 9 prvků x 

 2 100 - 200 znaků  

 3 nelze stanovit  

 4 variuje mezi 5 - 50 znaky v závislosti na inteligenci  



32 Jakou podobou sociální mobility se sociologie obvykle nezabývá?   

 1 vzestupnou a sestupnou  

 2 horizontální a vertikální  

 3 intergenerační  

 4 introvertovanou x 

33 Mentální věk dítěte je 8 let a chronologický 12, IQ dítěte pak je:   

 1 66 x 

 2 75  

 3 90  

 4 96  

34 Mezi významné české pedagogy nepatří:   

 1 J. A. Komenský  

 2 Václav Příhoda  

 3 Otokar Chlup  

 4 Konstantin Biebl x 

35 Identifikace je:   

 1 ztotožnění se s druhým člověkem x 

 2 poznávací proces  

 3 záměrné určení postojové orientace u druhého člověka  

 4 forma sebelásky  

36 Autorem díla Archeologie vědění je:   

 1 E. Husserl  

 2 M. Foucault x 

 3 C. L. Strauss  

 4 M. Heidegger  

37 L. Kohlberg chápal prekonvenční morálku jako:   

 1 morálku odvozovanou ze strachu z trestu x 

 2 morálku před zavedením křesťanského dogmatismu  

 3 morálku danou standardními obrazy společnosti a jejími autoritami v tzv.  

                     předkonvenčním období  

 4 morálku odvozovanou z orientace na řád a zákon  

 



38 Sociální afiliaci můžeme definovat jako:   

 1 potřebu být s někým, být pospolu x 

 2 neměnnost sociální role v různých situacích  

 3 prožívání pocitu vykořeněnosti, nezapadání do společnosti  

 4 společenskou nepřizpůsobivost  

39 Max Weber se pokusil vyložit vznik kapitalistmu:   

 1 z principů katolické etiky  

 2 z principů protestantské etiky  x 

 3 ze zákonitosti třídního boje  

 4 z koloběhu elit  

40 Představitelem teorie elit je:   

 1 G. Mosca x 

 2 A. Gramsci  

 3 E. Durkheim  

 4 Z. Bauman  

41 Spis Sebevražda patří mezi základní díla:   

 1 Sigmunda Freuda  

 2 Friendricha Nietzscheho  

 3 Carla Gustava Junga  

 4 Emile Durkheima x 

42 Zakladatelem transpersonální psychologie je psychoterapeut českého původu: 

 1 J. Brožek  

 2 V. Drapela  

 3 K. H. Pribram  

 4 S. Grof  x 

43 Mezi teoretiky inteligence nepatří:   

 1 H. Gardner  

 2 R. B. Cattell  

 3 C. Spearman  

 4 L. Seve  x 

 

 



44 Dysortografie je specifická porucha:   

 1 psaní  

 2 čtení  

 3 pravopisu x 

 4 kreslení  

45 Parathormon je vylučován:   

 1 štítnou žlázou  

 2 příštitnými tělísky x 

 3 thymem  

 4 hypotalamem  

46 Krčních obratlů je celkem:   

 1 5  

 2 7 x 

 3 9  

 4 10  

47 Jaká je pravděpodobnost, že při současném hodu 3 kostkami padne na všech kostkách 

6? 

 1 1 ku 2  

 2 1 ku 216 x 

 3 1,18  

 4 1,32  

48 Vstupenka pro dítě stoji 50 Kč, pro dospělého o 70% více. Kolik Kč dohromady 

zaplatí 3 dospělí a 7 dětí?   

 1 705  

 2 605 x 

 3 670  

 4 630  

49 Strany trojúhelníka jsou v poměru 7 : 9 : 11. Jaká je délka nejdelší strany, je-li obvod 

trojúhelníku 81 cm?   

 1 11 cm  

 2 22 cm  

 3 33 cm  x 

 4 38,5 cm  



50 Autorem spisu Bytí a čas je:   

 1 E. Husserl  

 2 M. Heidegger  x 

 3 K. Jaspers  

 4 A. Camus  

 

 

 


